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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
2011/10564-TE – DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN TARRAGONA
Gerencia Territorial del Catastro de Tarragona

EDICTO
Por resolución de 13 de septiembre de 2011, la gerente
Territorial, del Catastro de Tarragona ha adoptado el siguiente
acuerdo:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 58, de 8 de
marzo) y en el artículo 5.1 a) del Real Decreto 1127/2008, de 4
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Economía y Hacienda, (BOE núm. 165, de 9 de julio),
y del apartado d) del artículo 12.1 de la orden de 18 de noviembre
de 1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de
13 de marzo, que regula las funciones y la estructura orgánica de las
Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE núm. 63, de 14 de
marzo), esta Gerencia Territorial acuerda aprobar las ponencias de
valores parciales de los municipios de Aiguamúrcia, Albinyana,
Bellvei, Les Borges del Camp, Maspujols, Rasquera y El Vendrell.”
Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de valoración colectiva parcial en los citados municipios.
Las ponencias de valores parciales a que se hace referencia,
estarán expuestas al público en la Gerencia Territorial del Catastro de
Tarragona calle Pere Martell nº 38-40, de Tarragona durante el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclamación
económico-administrativa, ante el Tribunal Económico Administrativo
Regional, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que finalice el período de exposición pública. No
obstante, se podrá interponer directamente ante el Tribunal
Económico Administrativo Central. Con carácter potestativo y previo
a dicha reclamación, podrá interponerse recurso de reposición en el
mismo plazo ante la gerente Territorial del Catastro, no siendo posible
la interposición simultánea de ambos recursos.
La reclamación económico-administrativa o el recurso de reposición indicados deberán dirigirse en todo caso a la Gerencia
Territorial del Catastro.
Tarragona, 13 de septiembre de 2011. --- LA GERENTE TERRITORIAL, M. Nieves Montero López.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT
2011/10062 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Comisaría de Aguas

Nota - anuncio
REF.: 2011-P-1043
SAT GINESTAR ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas a derivar de un pozo ubicado en el
paraje Gabarreres (polígono 14 parcela 39) en la localidad de
Ginestar (Tarragona), con destino a usos ganaderos (680 reproduc-

toras, 10 machos, 1.500 cerdos de cría, 120 cabezas de cerdas
de reposición y 1.914 cerdos de engorde), para lo cual solicitan un
volumen anual de 12.450 m3.
El aprovechamiento consiste básicamente en un pozo de 80 m
de profundidad y sección circular de 0,4 m de diámetro,
extrayéndose el caudal necesario por medio de bomba sumergida
(electrobomba) de 7,4 CV de potencia.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de VEINTICINCO días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la
documentación técnica estarán de manifiesto en la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas
hábiles de oficina.
Zaragoza, 16 de junio de 2011. --- EL COMISARIO DE AGUAS,
P.D. EL COMISARIO ADJUNTO, Antonio Coch Flotats.

2011/10127 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Comisaría de Aguas

Nota - anuncio
REF.: 2008-A-210
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de
fecha 13 de julio de 2011, se otorga a CÁNDIDO SALVADOR
JAIME CROS SERENA la concesión de un aprovechamiento de aguas
públicas a derivar de BARRANCO DE LA PINEDA POR SU MARGEN
IZQUIERDA (RIO CANALETA), en HORTA DE SANT JOAN
(TARRAGONA) con un caudal medio equivalente en el mes de
máximo consumo de 0,22 l/s y con destino a otros aprovechamientos y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución
citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 13 de julio de 2011. --- EL COMISARIO DE AGUAS,
P.D. EL COMISARIO ADJUNTO, Antonio Coch Flotats.

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
2011/10361 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO ABONADAS EN CONCEPTO DE
PAGO UNICO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo en concepto
de pago único, declarando la obligación de los interesados que se
relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente
por los motivos y períodos que igualmente se citan.
Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71
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2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del
Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se
incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los
siguientes recargos :
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se
emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real
Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 86
de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de
30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente
resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30
días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.
En TARRAGONA, 06/09/2011. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL,
Fco. Javier Calejero López.

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE
PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES ABONADAS EN
CONCEPTO DE PAGO ÚNICO DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Num. exp.
132-A

AÑO
2011
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Importe
9.574,75

Nombre y apellidos
SONIA ARJONA FRANCISCO

2011/10362 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Por esta Dirección Provincial se ha dictado resoluciones en expedientes sancionadores por una presunta situación irregular respecto a
la prestación por desempleo que viene percibiendo como consecuencia de de la actuación llevada a cabo por la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, contra los interesados que a continuación se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse
practicar.
HECHOS
1. En el acta de infracción se hacen constar las infracciones
presuntamente cometidas con expresión de los preceptos vulnerados y su calificación y graduación. Extinción de la prestación o
subsidio por desempleo desde fecha que figura en relación adjunta
y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1 del Reglamento
General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio de 1998), al
citado trabajador le fue notificada dicha acta haciéndole saber su
derecho a presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para
resolver el presente expediente, en virtud del art. 48.5 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, y de acuerdo con lo previsto en el art. 20 del Real
Decreto 928/1998, según la redacción dada por la Disposición
Final duodécima de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
2. El acta de infracción se ha extendido conforme a lo dispuesto
en el art. 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto y
cumple los requisitos exigidos por el art. 14.1 del Real Decreto
928/1988.
3. A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional 4.2 de la
Ley 42/1997 de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, en el art. 53.2 del Real Decreto
Legislativo 5/2000 y, en el art. 15 del Real Decreto 928/1998, las
actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social están dotadas
de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.
Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación el Servicio
Público de Empleo Estatal:
RESUELVE
1. Confirmar la sanción propuesta en el acta de extinción de la
prestación por desempleo o subsidio por desempleo desde la fecha
en relación adjunta y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.
2. De acuerdo con los arts. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre y 23 del Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo, en
relación con lo previsto en el art. 54 del Real Decreto Legislativo
5/2000 contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer RECURSO DE ALZADA en el PLAZO DE
UN MES, a partir del día siguiente a su notificación (prorrogándose
al primer día hábil siguiente cuando el último sea inhábil), ante el
Director General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Dicho recurso podrá presentarse a través de las Oficinas o
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, así como
en los demás registros relacionados en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
En TARRAGONA, 6 de septiembre de 2011. --- EL DIRECTOR
PROVINCIAL DEL SEPE, Fco Javier Calejero López.

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN
IMPUESTAS POR INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
FECHA ACTA

NºACTA

D.N.I.

NOMBRE Y APELLIDOS

INSPECCIÓN

INFRACCIÓN

FECHA INICIO
SANCIÓN

E-2252304

NAIMA CHAKHCHAKH

28/02/2011

I432011000011989

21/01/11
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2011/10363 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE
PRESTACIONES Y PROPUESTA DE EXTINCIÓN DE LAS MISMAS DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo indebidamente percibidas y la extinción de las mismas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen
de un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente
publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida
en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander Central Hispano (BSCH) a nombre de este Organismo
debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de
Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito
ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las
alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 15 días de
acuerdo con lo dispuesto en nº 4 del art. 37, del Reglamento
General sobre el Procedimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de

cuotas de la Seguridad Social (Real Decreto 928/98, de 14 de
Mayo. BOE nº 132 de 3 de junio.)
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 15
días en la Dirección Provincial del Servicio Público Estatal.
Tarragona, 6/09/2011. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL
SEPE, Fco. Javier Calejero López.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92 - BOP
Interesado/
Motivo

N.I.F.

Importe

Período

AMANE NAJIB

X-3788901

837,80

10/04/2011 A 08/06/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO.
SHAMMI KUMAR

X-6889123

2.903,04

16/12/2010 A 08/03/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO
SANCHEZ DURAN NATIVIDAD

39841653

3.890,80

27/08/2010 A 30/05/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO
SAN BAUDELIO PETROSIAN TADEUOS

46985937

2.414,00

11/07/2010 A 30/06/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO
MOSTAFA RAKBA

X-4302922

6.887,00

10/02/2010 A 14/06/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO

2011/10372 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes administrativo para el reintegro de la protección por desempleo
indebidamente percibida, arriba indicada, y la extinción/exclusión del derecho a la misma, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que
podrá efectuar en la cuenta nº 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.
Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el nº 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada
vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará de
acuerdo con lo establecido en el nº 2, del art. 27 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
TARRAGONA, 7 de septiembre de 2011. --- El director provincial, Fco. Javier Calejero López.
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Relación de RESOLUCIÓN de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
BOP
Interesado

N.I.F.

Período

Motivo

M.JESUS GRAU NAVARRO

40932763

6.148,00

Importe

01/01/2010 A 13/03/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO.

ANGELA CORDERO ROMERO

73241008

4.402,00

21/07/2010 A 30/05/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO Interesado

Importe

Período

N.I.F.

Motivo

GENERADO COBRO INDEBIDO
VERONICA FERNANDEZ MUR

39711753

1.008,20

14/03/2011 A 24/05/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO

FABIAN ENRIQUE VALENCIA ANDRADE

X3172869

994,00

21/02/2011 A 30/04/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO

CHELLALI ABDESSAMAD

X5481301

596,40

17/03/2011 A 28/04/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO

DIA MATY

X3881004

852,00

01/03/2010 A 30/04/2011

BAJA POR DEJAR DE REUNIR REQUISITOS HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO

Ha de dir / S’ha d’afegir:
Inscripció: La finca no consta immatriculada
El que es fa públic als efectes escaients.

2011/10386 – INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE TARRAGONA

Anuncio
A tenor de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de
noviembre), y por haber sido devueltas las notificaciones efectuadas
en forma, por el presente Anuncio de acuerdo con la normativa
vigente se notifica a:
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL
Nº ACTA
TARRAGONA
CARMEN 2 RESTAURACIÓN
I432011000047456

Tarragona, 12 de setembre de 2011. --- El cap de Recaptació
Executiva, Alberto Callau López.

CONSELLS COMARCALS
2011/10475 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

IMPORTE
626,00

También se pone en conocimiento de los interesados, que los
expedientes de referencia obran en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social correspondiente, donde podrán ser
consultados, y que a partir del día siguiente de la publicación del
presente anuncio, se inicia el cómputo de QUINCE DIAS HABILES
PARA PRESENTAR ESCRITO DE ALEGACIONES ante el Jefe de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, acompañando las
pruebas que juzgue convenientes.
Lo que se hace público para que sirva de notificación en
forma.

Edicte
El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en sessió
realitzada el dia 21 de juliol de 2011, va adoptar, entre altres, els
acords següents:
PRIMER. Crear la Comissió Informativa General Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre.
SEGON. La Comissió Informativa General es trobarà integrada
per les persones següents:
President:
Vocals:

EL JEFE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL
EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, José
Manuel Ferrando Morellón.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2011/10547 – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
BASE - Gestió d’Ingressos - Recaptació Executiva

Rectificació d’errada
Rectificació d’errada de la inserció amb número 2011-10211
publicada al BOP de Tarragona 206, de data 7 de SETEMBRE de
2011, referent a Anunci de subhasta. Edicte 002/2011

Secretari/ària:

Sr. Jordi Jardí i Pinyol o conseller/a en qui
delegui.
Sr. Antonio Suárez i Franquet, portaveu del
Grup Comarcal de Convergència i Unió.
Sr. Josep Solé i Arnal, portaveu del Grup
Comarcal de Progrés Municipal.
Sr. Francesc Lluís Barbero Escrivà portaveu del
Grup Comarcal de Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal.
El/La secretari/ària general del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre o funcionari/ària
en qui delegui.

TERCER. Aquesta Comissió Informativa General durà a terme les
seves reunions d’acord amb la periodicitat establerta per a les
sessions plenàries.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Móra d'Ebre, 22 d’agost de 2011. --- El president, Jordi Jardí i
Pinyol.

2011/10476 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

A la plana 07.
A la primera i segona frase
On diu
Inscripció: Registre de la propietat: Gandesa, Volum: 775, Llibre:
29, Foli: 133, Finca: 2481

Edicte
El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en sessió
realitzada el dia 21 de juliol de 2011, va adoptar, entre altres, els
acords següents:
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PRIMER. Establir i crear la Comissió de Dinamització Econòmica
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
SEGON. La Comissió de Dinamització Socioeconòmica es
trobarà integrada per representants del grups polítics comarcals i serà
presidida pel president del Consell Comarcal i les funcions de la
secretaria seran dutes a terme per part del secretari general o
funcionari/ària en qui delegui.
TERCER. Fixar la periodicitat de les sessions de la Comissió de
Dinamització Econòmica del Consell Comarcal en un màxim de dues
mensuals.
QUART. La Comissió de Dinamització Econòmica es trobarà integrada per les persones següents:
President:
Sr. Jordi Jardí i Pinyol o conseller/a en qui
delegui.
Vocals:
Sr. Antonio Suárez Franquet, portaveu del Grup
Comarcal de Convergència i Unió.
Srs. Josep Solé i Arnal, portaveu del Grup
Comarcal de Progrés Municipal, i Joan Alcon
Montagut.
Srs. Francesc Lluís Barbero Escrivà portaveu del
Grup Comarcal de Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, i Bernat Pellisa i
Sabaté.
Secretari/ària: El/La secretari/ària general del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre o funcionari/ària
en qui delegui.
CINQUÈ. Fixar com a nombre màxim de membres de la
Comissió de Dinamització Econòmica en sis membres, inclòs el
president, d’acord amb la distribució que efectuï la Presidència en el
que es trobaran representats els diferents grups comarcals, sens
perjudici de l’assistència de personal tècnic de l’entitat per al suport i
col·laboració necessària per al compliment de les seves finalitats.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Móra d'Ebre, 22 d'agost de 2011. --- El president, Jordi Jardí i
Pinyol.

2011/10477 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
La Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per
Decret 83/2011, de 8/7/2011, ha resolt el que tot seguit es
transcriu, en extracte, a l’annex.
La qual cosa es fa pública en compliment del que es disposa a
l'article 44 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de
28/11/1986.
Móra d'Ebre, 22 d’agost de 2011. --- El president, Jordi Jardí i
Pinyol.
ANNEX
PRIMER. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre s'organitza políticament, per una banda, en Àrees, que es defineixen, primer, en
funció d'àmbits concrets d'actuació externa relacionats amb les obres
i els serveis comarcals amb títol competencial propi, i segon, en
funció de la resta d’àmbits d’actuació municipal sobre els quals el
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, a l’empara de l’article 25 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, pot
arribar a incidir-hi, i per una altra banda, en Conselleries Generals,
que agrupen i coordinen les diferents àrees amb la finalitat de
garantir el necessari impuls unitari de l'acció de govern.

Dijous, 15 - 9 - 2011

SEGON. Es constitueixen les àrees següents:
a) Àrea de Serveis Socials, Gent Gran i Salut.
b) Àrea d’Entitats i Associacions.
c) Àrea de Cultura i Tradicions.
d) Àrea de Joventut, Ensenyament i Infància.
e) Àrea d’Esports.
f) Àrea de Seguretat i Emergències.
g) Àrea d’Economia i Recursos Humans.
h) Àrea d’Hisenda.
i) Àrea de Personal.
j) Àrea d’Equipaments del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre.
k) Àrea del Parc Mòbil.
l) Àrea de Promoció Industrial.
m) Àrea d’Infraestructures.
n) Àrea de Noves Tecnologies.
o) Àrea d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient.
p) Àrea de Turisme, Comerç i Consum.
TERCER. Es constitueixen les següents Àrees Generals:
a) Àrea de Serveis a les Persones, a la qual se li assignen les
funcions de direcció política, coordinació i impuls en les
matèries dels àmbits següents:
- Àrea de Serveis Socials, Gent Gran i Salut.
- Àrea d’Entitats i Associacions.
- Àrea de Cultura i Tradicions.
- Àrea de Joventut, Ensenyament i Infància.
- Àrea d’Esports.
- Àrea de Seguretat i Emergències
b) Àrea d’Economia i Recursos Humans, a la qual se li assignen
les funcions de direcció política, coordinació i impuls en les
matèries del àmbits següents:
- Àrea d’Hisenda.
- Àrea de Personal.
- Àrea d’Equipaments del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
- Àrea de Parc Mòbil.
c) Àrea de Promoció Econòmica, a la qual se li assignen les
funcions de direcció política, coordinació i impuls dels àmbits
següents:
- Àrea de Promoció Industrial.
- Àrea d’Infraestructures.
- Àrea de Noves Tecnologies.
- Àrea d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient.
- Àrea de Turisme i Consum.
QUART. Es confereixen nomenaments, com a titulars de les Àrees
que s'esmenten, a favor dels següents consellers i conselleres:
a) Àrea de Serveis Socials, Gent Gran i Salut. Teresa Tonda i
Manresa.
b) Àrea d’Entitats i Associacions. Gemma Carim i Gironès.
c) Àrea de Cultura i Tradicions. Gemma Carim i Gironès.
d) Àrea de Joventut, Ensenyament i Infància. Gemma Carim i
Gironès.
e) Àrea d’Esports. Montserrat Forcades Margalef.
f) Àrea de Seguretat i Emergències. Gil Martí i Jové.
g) Àrea d’Economia i Recursos Humans. Sixte Melchor i Gimenez.
h) Àrea d’Hisenda. Sixte Melchor i Gimenez.
i) Àrea de Personal. Sixte Melchor i Gimenez.
j) Àrea d’Equipaments del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre. Gil Martí i Jové.
k) Àrea del Parc Mòbil. Gil Martí i Jové.
l) Àrea de Promoció Industrial. Montserrat Forcades i Margalef i
Bernard Farnós i Bou.
m) Àrea d’Infraestructures. Montserrat Forcades i Margalef.
n) Àrea de Noves Tecnologies. Montserrat Forcades i Margalef.
o) Àrea d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient. Tomàs Pedrola
i Vallespí.
p) Àrea de Turisme, Comerç i Consum. Tomàs Pedrola i Vallespí.

Dijous, 15 - 9 - 2011
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CINQUÈ. Es confereixen els nomenaments, com a titulars de les
Àrees Generals que s'esmenten, a favor dels consellers següents:
a) Àrea de Serveis a les Persones. Teresa Tonda i Manresa.
b) Àrea d’Economia i Recursos Humans. Sixte Melchor i
Giménez.
c) Àrea de Promoció Econòmica. Francesc Acero i Piñol.
SISÈ. Es confereix el nomenament, com a portaveu de l’equip de
govern al Sr. Antonio Suárez i Franquet.
SETÈ. Es confereix el nomenament, com a coordinador general
de l’entitat al Sr. Bernard Farnós i Bou.
VUITÈ. Ordenar que es notifiquin en forma aquests nomenament
als consellers designats, perquè siguin acceptats, si s'escau.
NOVÈ. Disposar que es doni coneixement d'aquest decret al Ple
de la corporació a la primera sessió que se celebri, i que es faci
publicitat mitjançant edicte que haurà de publicar-se al Butlletí Oficial
de la Província i exposar-se al tauler d'anuncis de la corporació, en
compliment del que es disposa a l'article 44 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
RD 2568/1986, de 28/11/1986.

2011/10478 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
La corporació comarcal en Ple, en sessió de data de
21/7/2011, va acordar la creació de la Junta de Govern Local de
l’entitat d’acord amb el contingut que es transcriu a l’annex.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general, en
compliment del que es disposa als articles 13 de la Llei 30/1992,
de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 51 i 53 del
Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986.
Móra d’Ebre, 22 d’agost de 2011. --- El president, Jordi Jardí i
Pinyol.
ANNEX
PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les següents
competències:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives, i la defensa de
la corporació.
b) La declaració de lesivitat dels actes del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre.
c) Les contractacions de tota classe, quan el seu import superi la
capacitat contractual atribuïda al president i no hagi estat atribuïda expressament al gerent, d’acord amb la distribució de
competències en matèria de contractació que estableixin les
bases d’execució del pressupost.
d) L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui
competent per a la seva contractació.
e) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost.
f) Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal
amb subjecció a les normes reglamentàries que dicti l’Estat en
aplicació de l’autorització conferida a l’article 100.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.
g) Aprovar les bases que han de regir el concursos de provisió de
llocs de treball, amb subjecció a les normes que dicti l’Estat,
segons l’establert en els articles 90.2 i 101 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i resoldre motivadament els concursos
que es refereix l’article 102.2 de la mateixa Llei.
h) L’autorització o denegació de compatibilitat del personal al
servei de l’entitat local per a un segon lloc o activitat en el
sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la

compatibilitat o declarant la incompatibilitat de l’esmentat
personal per a l’exercici d’activitats de l’entitat local a què es
refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
i) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats
públiques o privades. que suposin o no transferència de fons
del Consell a l’esmentada entitat, sempre que el seu import
sigui inferior a 30.000,00 euros anuals. Resten exclosos els
convenis que suposin transferència de funcions o d’activitats
entre administracions públiques, l’aprovació de les quals és del
Ple de la corporació.
j) La sol·licitud de qualsevol tipus d’ajut o subvenció destinada al
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i adreçada a qualsevol
entitat pública o privada.
k) L’alienació de patrimoni, que no excedeixi del 20% per cent
dels recursos ordinaris del pressupost.
l) La competència per establir i modificar preus públics a què es
refereix l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
SEGON. Fer pronunciament exprés sobre la vigència i validesa
de qualsevol altra delegació d'atribucions en favor de la Junta de
Govern Local que hagi estat conferida per les bases d'execució del
pressupost, per les diferents bases reguladores de subvencions
públiques vigents, i per qualsevol altre acte singular o disposició de
caràcter general del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre que així
ho hagi disposat, tenint caràcter indefinit sens perjudici de la potestat
d’avocació per part del Ple.
TERCER. Disposar que la Junta de Govern Local, per a l’exercici
de les seves competències resolutòries, es reuneixi de manera
ordinària els dijous de cada setmana, sens perjudici de les reunions,
a efectes merament deliberatoris, que el president pugui convocar en
ús de les seves facultats.
QUART. El règim de funcionament de la Junta de Govern Local
s'ajustarà al que es disposa als articles 99.1 i 112 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. Aquest règim es
concretarà amb allò que disposi el Reglament orgànic comarcal o
qualsevol altre tipus de normativa d'aplicació preferent segons les
normes comunes d'interpretació de prelació de fonts al règim local, i
en el seu defecte, pel que es disposa als articles 112 i 113 del
Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, excepte pel
que fa als quòrums de constitució de l'article 113.1.c) d’aquest text
reglamentari, en què prevaldrà allò que expressament disposa l'article
112.1 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.
CINQUÈ. Disposar, en compliment del que es disposa als articles
51 i 53 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986,
que es doni publicitat a aquest acord mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província.

2011/10479 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
El Ple de la corporació, en sessió extraordinària realitzada en
data de 21/7/2011, va aprovar el règim de dedicació dels
membres de la corporació, així com el seu règim retributiu, a
l’empara del que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció
donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social.
La part dispositiva de l’acord adoptat pel plenari de la corporació
en la sessió esmentada és del següent tenor literal:
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PRIMER: Aprovar el règim econòmic d’assistències, dedicacions i
indemnitzacions a percebre en dotze mensualitats per les àrees o serveis
que s’annexen en el present punt, tot i declarant-se d’especial servei i
contingut als efectes de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
CONSELLER
DEDICACIÓ

Dijous, 15 - 9 - 2011
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RETRIBUCIÓ
ÀREA O SERVEI

ANUAL EUROS

Presidència 2/3

President

49.400,00

Conseller ½ jornada

Portaveu

18.192,00

Conseller ½ jornada
CONSELLER
DEDICACIÓ
Conseller ½ jornada
Conseller 1/3 jornada
Conseller 1/3 jornada
Conseller 1/3 jornada
Conseller 1/3 jornada
Conseller 1/3 jornada
Conseller 1/3 jornada

Coordinador

18.192,00
RETRIBUCIÓ
ÀREA O SERVEI
ANUAL EUROS
Promoció, industrial, infraestructures i noves tecnologies 18.192,00
Àrea de serveis a les persones
12.128,00
Àrea de promoció econòmica
12.128,00
Àrea d’economia i recursos humans
12.128,00
Joventut, ensenyament, infància, entitats i associacions 12.128,00
Equipaments, seguretat, emergències i parc mòbil
12.128,00
Agricultura, medi ambient turismes, comerç i consum
12.128,00

SEGON. Els membres amb règim de dedicació exclusiva se’ls
aplica el règim d’incompatibilitats determinat per la Llei 53/1984,
en relació amb la Llei 12/1995, d’11 de maig i el Reial Decret
1410/1995, de 4 d’agost.
TERCER. Els membres amb règim de dedicació exclusiva o
parcial seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, essent a càrrec del Consell Comarcal les corresponents quotes
del règim general de la Seguretat Social.
QUART. Aprovar les indemnitzacions per assistència. Els consellers comarcals que no tinguin reconeguda dedicació exclusiva o
parcial, rebran en concepte d’indemnització per assistència, a
sessions d’òrgans col·legiats d’acord amb les regles següents:
a) Dóna dret a rebre, en concepte d’indemnització per
assistència, la quantitat bruta de 285,00 euros:
- L’assistència a les sessions del Ple dels consellers.
1) Es limita a 285,00 euros, la quantitat màxima mensual a
percebre per cada conseller per aquest concepte, encara
que hagin estat múltiples les sessions a què hagi assistit.
2) No acreditarà el dret a rebre la indemnització el conseller
que no hagi assistit efectivament a cap sessió, encara que
justifiqui l’absència.
3) L’assistència a les sessions serà controlada d’ofici pel
personal administratiu de l’entitat, sense que, per tant, calgui
que els consellers facin declaració expressa d’assistència.
4) Un cop verificades les assistències del mes natural immediatament anterior, la Gerència reconeixerà l’obligació i
ordenarà el pagament de les quantitats acreditades.
5) Les percepcions corresponents a assistències estan sotmeses
a la retenció de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, segons disposa l’article 80 del Reglament que
desenvolupa la Llei 35/2006, de 28 de novembre.
b) Dóna dret a rebre, en concepte d’indemnització per
assistència, la quantitat bruta de 57,00 euros:
- L’assistència a les sessions de la Comissió Informativa General.
1) Es limita a un màxim de 114,00 euros, és a dir, dues
sessions, la quantitat màxima mensual a percebre per cada
conseller per aquest concepte, encara que hagin estat
múltiples les sessions a què hagi assistit.
2) No acreditarà el dret a rebre la indemnització el conseller
que no hagi assistit efectivament a cap sessió, encara que
justifiqui l’absència.
3) L’assistència a les sessions serà controlada d’ofici pel
personal administratiu de l’entitat, sense que, per tant, calgui
que els consellers facin declaració expressa d’assistència.
4) Un cop verificades les assistències del mes natural immediatament anterior, la Gerència reconeixerà l’obligació i
ordenarà el pagament de les quantitats acreditades.

5) Les percepcions corresponents a assistències estan sotmeses
a la retenció de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, segons disposa l’article 80 del Reglament que
desenvolupa la Llei 35/2006, de 28 de novembre.
c) Dóna dret a rebre, en concepte d’indemnització per
assistència, la quantitat bruta de 237,50 euros:
- L’assistència a les sessions de la Comissió de Dinamització
Econòmica.
1) Es limita a un màxim de 475,00 euros, és a dir, dues
sessions, la quantitat màxima mensual a percebre per cada
conseller per aquest concepte, encara que hagin estat
múltiples les sessions a què hagi assistit.
2) No acreditarà el dret a rebre la indemnització el conseller
que no hagi assistit efectivament a cap sessió, encara que
justifiqui l’absència.
3) L’assistència a les sessions serà controlada d’ofici pel
personal administratiu de l’entitat, sense que, per tant, calgui
que els consellers facin declaració expressa d’assistència.
4) Un cop verificades les assistències del mes natural immediatament anterior, la Gerència reconeixerà l’obligació i
ordenarà el pagament de les quantitats acreditades.
5) Les percepcions corresponents a assistències estan sotmeses
a la retenció de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, segons disposa l’article 80 del Reglament que
desenvolupa la Llei 35/2006, de 28 de novembre.
CINQUÈ. Delegar a la Gerència de l’entitat i d’acord amb els
criteris, imports i els límits fixats en les retribucions dels càrrecs electes
la possibilitat, d’acord amb la naturalesa de la petició, de l’assignació mitjançant assistències la justificació de la qual es realitzarà de
forma mensual mitjançant el document habilitat a l’efecte.
SISÈ. Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost del Consell
Comarcal per a l’any 2011, i amb efectes des del dia 22 de juliol
de 2011 pel que fa a les retribucions dels càrrecs electes i la resta
amb efectes des del dia 21 de juliol de 2011.
SETÈ. Establir que els imports de les retribucions i límits màxims
anuals continguts en el present acord seran anualment incrementats en
el percentatge d’augment de les retribucions dels funcionaris que
determini la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any.
VUITÈ. Publicar el nou règim econòmic de compensacions al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de conformitat amb allò
que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
La qual cosa es fa públic per a general coneixement.
Móra d’Ebre, 22 d’agost de 2011. --- El president, Jordi Jardí i
Pinyol.

2011/10480 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
La Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per
Decret núm. 82/2011, de 8/7/2011, ha resolt nomenar membre
de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
els consellers que s'esmenten:
-

Sr. Francesc Acero i Piñol.
Sra. Gemma Carim i Gironès.
Sr. Gil Martí i Jové.
Sr. Sixte Melchor i Giménez.
Sr. Antonio Suárez i Franquet.
Sra. Teresa Tonda i Manresa.

La qual cosa es fa pública en compliment de l'article 46.1. del
Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986.
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Móra d'Ebre, 22 d’agost de 2011. --- El president, Jordi Jardí i
Pinyol.
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La qual cosa es fa pública en compliment del que es disposa a
l'article 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.

2011/10481 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
La Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per
Decret 81/2011, de 8/7/2011, ha resolt conferir, amb el caràcter
d'immediata executivitat, el nomenament dels vicepresidents del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre en favor dels consellers següents:
1. Sra. Teresa Tonda i Manresa, vicepresidenta primera.
2. Sr. Sixte Melchor i Giménez, vicepresident segon.
3. Sra. Gemma Carim i Gironès, vicepresidenta tercera.
4. Sr. Gil Martí i Jové, vicepresident, quart.
La qual cosa es fa pública en compliment de l'article 46.1. del
Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986.
Móra d'Ebre, 22 d'agost de 2011. --- El president, Jordi Jardí i
Pinyol.

2011/10482 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
Per acord de data 21/7/2011, el Ple del Consell Comarcal de
la Ribera d'Ebre ha aprovat nomenar gerent al senyor Gabriel
Berganza i Tomé, amb efectes des del dia 22/7/2011 i amb
subjecció al règim retributiu fixat a la plantilla de personal per al
2011, que és el que s’especifica:
- Dedicació: jornada completa.
- Retribució bruta anual: 63.000,00 euros.
La qual cosa es fa pública en compliment de l'article 304.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.
Móra d'Ebre, 22 d'agost de 2011. --- El president, Jordi Jardí i
Pinyol.

2011/10483 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
Per Decret de la Presidència núm. 98/2011, de 22/8/2011,
s'autoritzà la contractació de la Sra. Josefa Montserrat Piñol Casadó,
amb DNI núm. 78581680H, d’acord amb les dades següents:
- Modalitat contractual: contracte de treball de durada determinada, a temps complet, per interinitat, consistent en la realització de les tasques pròpies de tècnic mig de joventut descrites
en el conveni de col·laboració signat entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre en matèria de polítiques de joventut, i en els respectius
plans comarcals de joventut.
- Categoria professional: tècnic mig de joventut.
- Data inicial: 4-9-2011.
- Data final: aquella en què el treballador que sigui seleccionat
com a conseqüència del procés selectiu s’incorpori al lloc de
treball.
- Retribució bruta anual: 21.336,54 euros.

Móra d'Ebre, 22 d'agost de 2011. --- El president, Jordi Jardí i
Pinyol.

2011/10534 – CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Anunci relatiu a l’aprovació definitiva d’un reglament
Mitjançant acord plenari de data 6 de juny es va aprovar
inicialment el Reglament que ha de regir el registre d’instal·lacions
destinades a activitats de lleure amb infants i joves del Consell
Comarcal del Tarragonès, acordant-se sotmetre a informació pública
l’esmentat reglament, mitjançant el corresponent anunci, per un termini
de 30 dies al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació,
per a la formulació si s’escau, de les reclamacions, suggeriments i
al·legacions que es consideressin oportunes.
Durant el període d’exposició al públic de l’esmentat Reglament
no s’han presentat al·legacions, pel que s’aprova definitivament, i
d’acord amb l’article 178.2 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, es publica per a general coneixement, fent-se
avinent que la seva entrada en vigor es produirà l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP de Tarragona.
“REGLAMENT QUE HA DE REGIR EL REGISTRE
D’INSTAL·LACIONS DESTINADES A ACTIVITATS DE LLEURE AMB
INFANTS I JOVES DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS”
Article 1. Objecte
1.1 Aquest reglament té per objecte crear el Registre
d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves del
Consell Comarcal del Tarragonès, regular-ne les característiques
bàsiques de funcionament i el seu contingut mínim.
1.2 El Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure
amb infants i joves està adscrit al Servei Comarcal de Joventut del
Consell Comarcal del Tarragonès.
Article 2. Comunicació prèvia i inscripció en el Registre
d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves
2.1 La posada en funcionament de les instal·lacions destinades a
activitats de lleure amb infants i joves, previstes a la Llei 38/1991,
de 30 de desembre, situades a la comarca del Tarragonès, requereix
la comunicació prèvia al Consell Comarcal, acompanyada amb una
declaració responsable que es manifesti sobre el compliment dels
requisits que la normativa estableix.
2.2 El Consell Comarcal, una vegada rebuda la comunicació, ha
d’inscriure d’ofici la instal·lació en el Registre d’instal·lacions destinades
a activitats de lleure amb infants i joves mitjançant Decret de Presidència.
2.3 També s’han d’inscriure d’ofici les comunicacions de modificacions de les instal·lacions que alterin les condicions amb què es va
fer la comunicació prèvia i, en el seu cas, la declaració responsable,
així com les baixes, les suspensions i els canvis de titularitat.
2.4 La resolució d’inscripció ha de ser notificada a la persona
que en sigui titular dins el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la presentació de la comunicació prèvia al Consell Comarcal.
Article 3. Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure
amb infants i joves de la Generalitat de Catalunya
3.1 El Consell Comarcal ha de comunicar a l’òrgan competent
en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya, les
instal·lacions que hagi inscrit per a la seva corresponent inscripció en
el Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants
i joves de la Generalitat de Catalunya.
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3.2 Així mateix, el Consell Comarcal ha de comunicar a l’òrgan
competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya
qualsevol modificació de les dades que figuren en el seu Registre.

AJUNTAMENTS
2011/10521 – AJUNTAMENT DE L’ALDEA

Article 4. Unitat responsable de la tramitació del procediment de
comunicació prèvia i d’inscripció en el Registre
El Servei Comarcal de Joventut és la responsable directa de la
tramitació del procediment de comunicació prèvia de les
instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves i
de la seva inscripció en el Registre, així com de les posteriors modificacions de les condicions de la comunicació que es puguin
produir.
Article 5. Contingut
Les dades mínimes que han de constar en el Registre per a cada
instal·lació i que han de figurar a la resolució d’inscripció són les
següents:
- tipus d’instal·lació
- nom de la instal·lació
- nombre de places amb què compta
- titular de la instal·lació (persona o entitat)
- persona administradora
- adreça, codi postal i municipi on es troba ubicada la instal·lació
- Dades de contacte (adreça –si és diferent de la de la
instal·lació-, telèfon, fax, correu electrònic, web).
- Si no és comunicació inicial, a més a més cal aportar: número
de registre, data d’inscripció, decret d’autorització, data d’autorització, entitat autoritzadora, i decret de modificació (si és el
cas).
Article 6. Publicitat del registre
6.1 Les dades que figuren el Registre són públiques amb les
excepcions establertes per la normativa relativa a la protecció de
dades personals. Qualsevol persona física o jurídica interessada pot
obtenir la informació que s’hi conté, d’acord amb el que disposa la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
6.2 Les persones interessades podran sol·licitar, per escrit, l’expedició de certificacions sobre les dades corresponents a la
instal·lació de la que en siguin titulars i que constin en el Registre.
Article 7. Verificacions
El Consell Comarcal pot realitzar les verificacions que cregui
oportunes sobre la conformitat, veracitat i exactitud de les dades que
es comuniquin i declarin per les persones titulars de les instal·lacions
destinades a activitats de lleure amb infants i joves des del dia de la
presentació de la comunicació, en els termes previstos a la normativa
corresponent.
Disposicions finals
Primera.- Aquest reglament entra en vigor a partir de l’endemà de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Segona.- Des de l’entrada en vigor d’aquest reglament les
instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves que
ja hagin estat autoritzades passaran a integrar-se en el Registre
d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves del
Consell Comarcal del Tarragonès.”
Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Província.
Tarragona, 12 de setembre de 2011. --- El secretari, Josep
Gómez Belluga.

Edicte
Entitat: Ajuntament de l’Aldea
Assumpte: notificació edictal d’una resolució d’imposició d’ordre
d’execució per complir els deures legals d’ús, conservació i rehabilitació de terrenys construccions i instal·lacions.
Als efectes que disposa l´article 59 apartat 4 de la Llei
30/1992, modificada per la Llei 4/1999, un cop intentada la notificació individual sense haver-se pogut practicar, es procedeix a
realitzar la següent notificació edictal:
L’alcalde ha dictat, en l’expedient de referència, la Resolució
núm. 4 de data 27-07-2011, el contingut de la qual es transcriu tot
seguit:
“1.1. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 1, de data 03/03/11,
es va ordenar a Promo AVS. 78 s.l amb DNI núm. B-43879899 i
domicili al c/ Teixidors 18-24 del Vendrell, titular del bloc d’habitatges unifamiliars entremitgeres situat al c/ Prats 24, el compliment
efectiu de les obligacions establertes als articles 9 del Reial Decret
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de sòl; 197 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; i 29 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, d’ús i conservació de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat i
ornament.
Les mesures concretes que es van ordenar van ser les següents:
El termini concedit per executar-les va ser de 10 dies, amb advertiment d'execució forçosa, en cas d’incompliment, mitjançant actuació
subsidiària per l'Ajuntament a costa i a càrrec de l’obligat, o bé
mitjançant la imposició de multes coercitives reiterades en el temps
fins aconseguir que es compleixi l’obligació de conservació.
1.2. Transcorregut el termini concedit per dur a terme les esmentades actuacions, aquestes no s’han realitzat, segons consta a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 26/07/11,
conseqüència de la visita d’inspecció que va efectuar el dia
25/07/11.
2. FONAMENTS DE DRET
Si els obligats no executen l’ordre efectuada i es tracta d'actes no
personals que poden ser executats per un subjecte distint de l’obligat,
l’Ajuntament pot executar l’ordre a costa i a càrrec de les persones
obligades, a través del procediment d’execució subsidiària, o bé,
també, pot imposar multes coercitives reiterades en el temps fins aconseguir que es compleixi l’obligació de conservació, per un import
entre 300 i 3.000 euros cadascuna. Tot això, d’acord amb el que
estableixen els articles 197.4 i 225 del Decret Legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme;
253 i 277 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme; 101 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya; i 98 i 99 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Per tot això, RESOLC:
1r. Reiterar a Promo AVS. 78 s. l amb DNI núm. B-43879899 i
domicili en el Vendrell, carrer Teixidors, núm. 18-24, en la seva
qualitat de persona interessada i responsable, l’ordre d’execució
imposada per la Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 4, de data
27/07/11, atorgant a l’efecte un nou termini de quinze dies hàbils
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des de la notificació d’aquesta Resolució, que s'estima suficient per al
seu compliment.
2n. Advertir a Promo AVS. 78 s.l. que l’incompliment d’aquest
nou termini determinarà l’execució subsidiària, per l’Ajuntament, de
les obres i/o actuacions ordenades. Les despeses que origini aquesta
execució seran a càrrec de Promo AVS. 78 s.l i es cobraran
mitjançant el procediment de recaptació en via executiva, si és el cas.
3r. Fer constar que:
a) Contra l’apartat 1r d’aquesta Resolució, per tractar-se d’un
acte administratiu reiteratiu d’un acte administratiu ferm i
consentit, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
b) Contra l’apartat 2n d’aquesta Resolució, per tractar-se d’un
acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”
L´Aldea, a 9 de setembre de 2011. --- L´alcalde, Daniel Andreu
Falcó.

2011/10489 – AJUNTAMENT D’ALFARA DE CARLES

Edicte
No havent estat possible la notificació individual de la resolució
de ruïna imminent de la casa situada al carrer Palmeral núm. 12
d´Alfara de Carles, al titular d’aquest en l'últim domicili conegut per
causes no imputables a l'administració, queda legalment notificat pel
present edicte i la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona. Tot això, en virtut del que estableix l'article 194 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic i procediment administratiu comú.
RESOLUCIÓ
Atès que s’ha demanat a aquesta Alcaldia l'ordre de desallotjament de l'immoble situat a carrer Palmeral, 12, d´Alfara de Carles,
per considerar que presenta un perill imminent per a les persones
ocupants.
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 24 de
maig de 2011, sobre les condicions de seguretat i habitabilitat de
l'immoble, i proposant l'adopció de les mesures de protecció que
escauen.
En compliment del que disposa l'article 190.5 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei d'urbanisme i 263 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme,
DISPOSO
1.- Ordenar el desallotjament immediat de l'edifici situat al carrer
de Palmeral, 12 d´Alfara de Carles i que sigui precintat per evitar que
hi entrin persones sense autorització.
2.- Ordenar l'adopció de les mesures que tot seguit es relacionen:
- Caldrà senyalitzar degudament i tancar el recinte que afecta
a l'obra per tal d’evitar danys directes a les persones i
vehicles de pas.
- Treure tots el cabirons en mal estat, si n’hi ha en bon estat
caldrà deixar-los com apuntalament, o, en tot cas, adoptar
un mateix sistema amb elements metàl·lics.
- Eliminar les parts de parets en mal estat amb rejuntat de les
zones afectades o en poca garantia d’estabilitat, netejar
totalment el solar i a les mitgeres fer-hi l’actuació anterior
descrita de regularització i impermeabilització.
- Apuntalament exterior en els dos sectors laterals contra les
mitgeres.
3.- Portar a terme les visites d'inspecció que siguin necessàries i,
com a mínim, les indicades en l'informe dels serveis tècnics, per si
variessin les circumstàncies o n'apareguessin de noves que aconsellin
una decisió diferent.

4.- Les despeses i indemnitzacions que, si s'escau, satisfaci
l'Ajuntament per l'adopció de les mesures de protecció descrites en
aquest decret, són a càrrec de la persona propietària de l'immoble i
l'administració pot exigir-les per la via de constrenyiment”
RECURSOS
I.- La present resolució que posa fi a la via administrativa podeu
impugnar-la exercitant, de manera optativa i no simultània, i pel que
fa a l'acte de concessió de la llicència, un dels següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s'interposarà davant el mateix òrgan
que ha dictat la resolució, en el termini d'un mes a comptar des
del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació,
amb els requisits de l'article 110 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, i de conformitat amb el que determinen els
articles 116 i 117 del mateix text legal.
La resolució d'aquest recurs us haurà de ser notificada en el
termini d'un mes i contra aquesta resolució expressa podreu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d'un
mes des de la seva interposició, caldrà entendre'l desestimat
per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs
davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de
sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que
s'haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la present notificació
davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Tortosa.
Alfara de Carles, 9 de setembre de 2011. --- L´alcalde, Josep
Mas Sabaté.

2011/10490 – AJUNTAMENT D’ALFARA DE CARLES

Edicte
No havent estat possible la notificació individual de la resolució
de ruïna imminent de la casa situada al carrer Palmeral núm. 12B,
d´Alfara de Carles, al titular d’aquest en l'últim domicili conegut per
causes no imputables a l'administració, queda legalment notificat pel
present edicte i la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona. Tot això, en virtut del que estableix l'article 194 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic i procediment administratiu comú.
RESOLUCIÓ
Atès que s’ha demanat a aquesta Alcaldia l'ordre de desallotjament
de l'immoble situat a carrer Palmeral, 12B, d´Alfara de Carles, per
considerar que presenta un perill imminent per a les persones ocupants.
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 24 de
maig de 2011, sobre les condicions de seguretat i habitabilitat de
l'immoble, i proposant l'adopció de les mesures de protecció que
escauen.
En compliment del que disposa l'article 190.5 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei d'urbanisme i 263 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme,
DISPOSO
1.- Ordenar el desallotjament immediat de l'edifici situat al carrer
de Palmeral, 12 d´Alfara de Carles i que sigui precintat per
evitar que hi entrin persones sense autorització.
2.- Ordenar l'adopció de les mesures que tot seguit es relacionen:
- Caldrà senyalitzar degudament i tancar el recinte que afecta
a l'obra per tal d’evitar danys directes a les persones i
vehicles de pas.
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- Treure tots el cabirons en mal estat, si n’hi ha en bon estat
caldrà deixar-los com apuntalament, o, en tot cas, adoptar
un mateix sistema amb elements metàl·lics.
- Eliminar la paret de façana, netejar totalment el solar i a les
mitgeres fer-hi l’actuació anterior descrita de regularització i
impermeabilització, segons calgui.
- Apuntalament exterior en els dos sectors laterals contra les
mitgeres.
3.- Portar a terme les visites d'inspecció que siguin necessàries i,
com a mínim, les indicades en l'informe dels serveis tècnics,
per si variessin les circumstàncies o n'apareguessin de noves
que aconsellin una decisió diferent.
4.- Les despeses i indemnitzacions que, si s'escau, satisfaci
l'Ajuntament per l'adopció de les mesures de protecció
descrites en aquest decret, són a càrrec de la persona
propietària de l'immoble i l'administració pot exigir-les per la
via de constrenyiment.
RECURSOS
I.- La present resolució que posa fi a la via administrativa podeu
impugnar-la exercitant, de manera optativa i no simultània, i
pel que fa a l'acte de concessió de la llicència, un dels
següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s'interposarà davant el mateix
òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a aquell en el què rebeu la
present notificació, amb els requisits de l'article 110 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb
el que determinen els articles 116 i 117 del mateix text
legal.
La resolució d'aquest recurs us haurà de ser notificada en el
termini d'un mes i contra aquesta resolució expressa podreu
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no
rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en
el termini d'un mes des de la seva interposició, caldrà entendre'l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu
interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que
s'haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la present notificació davant els Jutjats Contenciosos Administratius de
Tortosa.

Alfara de Carles, 9 de setembre de 2011. --- L´alcalde, Josep
Mas Sabaté.

2011/10366 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Edicte
L’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament d'Altafulla, mitjançant
decret, de data 2 de setembre de 2011, va delegar en el regidor
d’aquesta corporació Sr. FRANCESC FARRÉ I CAMPS les facultats
d’autoritzar el matrimoni civil que es celebrarà el proper dia 10 de
setembre de 2011 pels contraents Srs. JOSE ANTONIO GONZALEZ
SANZ i MONTSERRAT RIOS BRIANSÓ.

2011/10569-TE – AJUNTAMENT D’AMPOSTA

EDICTE D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC
Dictaminats els comptes anuals de l’Ajuntament d’Amposta de
l’exercici 2010, aquests i el dictamen emès per la Comissió Especial
de Comptes d’aquest Ajuntament, queden exposats al públic per un
període de 15 dies, al llarg dels quals i 8 més, a comptar des del
dia següent de la inserció d’aquest anunci, es podrà examinar l’expedient per formular les reclamacions que es considerin procedents.
Amposta, 12 de setembre de 2011. --- L’alcade, Manel Ferré
Montañes.

2011/10504 – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte
Atès que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions en el
termini establert contra l’acord del Ple de data 28 de juliol de 2011, pel
qual s’aprovà inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número
13, queda aprovada definitivament sent les modificacions les següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13: REGULADORA DE LA TAXA
PELS SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL
“Art. 5.- La “Nova redacció de les tarifes de l’art. 5.- :
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la
següent:
-

Taxa mensual tram de 0 a 1 any . . . . . . .120,00 euros
Taxa mensual tram d’1 a 2 anys . . . . . . .117,00 euros
Taxa mensual tram de 2 a 3 anys . . . . . .114,00 euros
Taxa anual per matriculació . . . . . . . . . .100,00 euros
Taxa de permanència de 6 hores
al mes i per franja horària . . . . . . . . .10,73 euros/mes
Taxa de permanència a partir de
7 hores al mes i per franja horària . . .16,10 euros/mes
Taxa de permanència esporàdics . . . . .2,08 euros/hora
Taxa servei de menjador (fix) . . . . . . . . .7,10 euros/dia
Taxa servei de menjador (eventual) . . . .8,60 euros/dia”

Règim de recurs
Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar
des de la publicació del present edicte al BOPT. No obstant, podrà
interposar-se qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
L’Arboç, 9 de setembre de 2011. --- L’ALCALDE, Joan Sans
Freixas.

2011/10510 – AJUNTAMENT D’ASCÓ

Edicte sobre contractació de personal

La qual cosa es publica per tal de donar acompliment el previst
a l’article 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals, aprovat per RD 2568/1986, de
data 28 de novembre.

D'acord amb el que disposa l'article 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, es fa públic que per Decret de
l'Alcaldia núm.173/2011, de 8 de setembre, s'ha contractat amb
caràcter urgent a les següents persones:

Altafulla, 2 de setembre de 2011. --- L’ALCALDE, Felix Alonso
Cantorné.

- Sra. Anna Mª Galcerà Vidal, com a professora de llenguatge
musical i piano de l’Escola Municipal de Música, del dia 9 de
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setembre de 2011 fins a l’acabament del curs 2011/2012 i
jornada laboral de 27’45 hores setmanals.
Sr. Josep Mª Domingo Beltri, com a professor de vent fusta de
l’Escola Municipal de Música, del dia 9 de setembre de 2011
fins a l’acabament del curs 2011/2012 i jornada laboral de
36 hores setmanals.
Sra. Gisela Torres Font, com a professora de piano de l’Escola
Municipal de Música, del dia 9 de setembre de 2011 fins a
l’acabament del curs 2011/2012 i jornada laboral de 10
hores setmanals.
Sr. David Maymo Brescoli, com a professor de percussió de
l’Escola Municipal de Música, del dia 9 de setembre de 2011
fins a l’acabament del curs 2011/2012 i jornada laboral de
8’5 hores setmanals.
Sra. Esmeralda Homedes Nadal, com a professora de vent de
l’Escola Municipal de Música, del dia 9 de setembre de 2011
fins a l’acabament del curs 2011/2012 i jornada laboral de
29’5 hores setmanals.
Sra. Misericordia Fusté Canalda, com a professora de guitarra
de l’Escola Municipal de Música, del dia 9 de setembre de
2011 fins a l’acabament del curs 2011/2012 i jornada
laboral de 8’5 hores setmanals.

Ascó, 8 de setembre de 2011. --- L’ALCALDE, Rafael Vidal Ibars.

2011/10537 – AJUNTAMENT DE BENIFALLLET

a la pàgina www.esplugadefrancoli.cat o sol·licitar directament a les
oficines municipals.
Establir que el termini per a presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 30 de novembre de 2011.
L’Espluga de Francolí, 8 de setembre de 2011. --- L’alcalde,
David Rovira Minguella.

2011/10536 – AJUNTAMENT DE FREGINALS

Anunci
L’expedient d’aprovació del Pla de Protecció Civil d’emergències
per incendis forestals INFOCAT i el Pla de Protecció Civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril TRANSCAT del municipi de Freginals, aprovat per acord del Ple
de l’Ajuntament de Freginals del dia 28 de juliol de 2011, s'ha
sotmès a informació pública per un termini de vint dies al tauler
d’edictes de l'Ajuntament de Freginals, en el BOPT núm. 184 de data
10-08-2011 i en el DOGC núm. 5941 de data 12-08-2011.
Durant aquest període no s’han presentat al·legacions. Per tant,
aquest acord inicial queda aprovat definitivament, sense necessitat de
nova aprovació en forma expressa.
Es fa públic, perquè se’n prengui coneixement.
Freginals, 12 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Josep Roncero
Pallarés.

Anunci
Entitat: Ajuntament de Benifalllet
Assumpte: modificació de les ordenances fiscals.

2011/10548 – AJUNTAMENT DE FREGINALS

Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 1 de setembre de 2011,
aprovà provisionalment la modificació de les següents ordenances
fiscals:
IMPOSTOS
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Els expedients són de manifest a la Secretaria-Intervenció de la
corporació durant trenta dies hàbils durant els quals els interessats el
podran examinar i presentar les al·legacions i suggeriments que
estimin necessaris.
Transcorregut aquest termini sense que s'hi presentin al·legacions
ni suggerències, es considerarà que els acords queden elevats a definitius.
Benifallet, 2 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Jordi Monclús
Doliu.

No havent-se pogut practicar la notificació a EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA, S.L., d’acord amb l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, se notifica els
senyors David Maccallum i Carl David Maccallum, com a representants de l’empresa EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA SL, que el Ple
de l’Ajuntament de Freginals, en data 28 de juliol de 2011, ha pres
l’acord, el qual es transcriu literalment a continuació:
“03.- APROVACIÓ DE LA PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA
PRESENTADA PER LA SOCIETAT EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA,
S.A DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELS BÉNS DE DOMINI
PÚBLIC PER A L’ÚS PRIVATIU, POLÍGON 8 PARCEL·LA 111, 112 I 91,
QUE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS VA ATORGAR PER UN TERMINI
DE CINQUANTA ANYS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN PARC LÚDIC
ESPORTIU I DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ.
Se dóna compte de la següent proposta:

2011/10533 – AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Anunci
Per Decret de l’Alcaldia de data 8 de setembre de 2011 s’ha
resolt aprovar la segona convocatòria de l’any 2011 per a la
concessió dels següents ajuts:
Subvencions per a la instal·lació de cisternes als edificis inclosos
dins l’àmbit delimitat pel Pla de barris de l’Espluga de Francolí.
Subvencions per a la rehabilitació d’immobles i millora de l’accessibilitat dins del programa de la Llei de millora de barris.
Aquestes subvencions es regiran per les seves bases específiques,
publicades al BOPT 18/04/2009 i 13/05/2009 respectivament.
Les sol·licituds s’emplenaran en el model oficial, el què es pot obtenir

ANTECEDENTS
1.- En data 19 d’agost de 2005 el Ple de l’Ajuntament de
Freginals adjudicà, a l’empresa EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA,
S.L., mitjançant concurs públic, la concessió administrativa dels béns
de domini públic (polígon 8, parcel·la 111, 112 i 91) per a la
instal·lació d’un parc lúdic esportiu amb piscina a l’aire lliure d’ús
privatiu per a l’ús col·lectiu, per un període de cinquanta anys, amb
submissió al plec de condicions aprovat en el seu moment per l’ajuntament i les condicions que figuraven en l’oferta presentada.
2.- En data 4 de novembre de 2005, es va signar el document
administratiu d’atorgament i formalització de la concessió administrativa d’ús privatiu dels béns de domini públic (del polígon 8
parcel·la 111, 112 i 91) per a la instal·lació d’un parc lúdic esportiu
amb piscina a l’aire lliure d’ús col·lectiu, per un període de cinquanta
anys, amb intervenció de l’alcalde-president en nom i representació
de l’Ajuntament de Freginals i del Sr. David Maccallum i Sr. Carl
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David Maccallum en nom i representació de l’empresa EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA, S.L.
3.- En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Freginals, del
dia 27 de gener de 2011, s’aprova incoar procediment administratiu
per extingir, mitjançant resolució, la concessió administrativa dels
béns de domini públic per a l’ús privatiu (del polígon 8, parcel·la
111, 112 i 91) que l’Ajuntament de Freginals va atorgar a EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA, S.L. per a un termini de
CINQUANTA ANYS, per a la instal·lació d’un parc lúdic esportiu
amb piscina a l’aire lliure per a l’ús col·lectiu i s’aprova, amb caràcter
provisional, la confiscació de la garantia definitiva de la concessió
demanial, amb import de 10.500,00 euros constituïda amb un aval
de l’entitat de crèdit BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Tanmateix, se li dóna una termini d’audiència de deu dies naturals
a la concessionària, a l’entitat de crèdit avalista BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
4.- Aquest acord del Ple de l’Ajuntament es va notificar a la
concessionària EQUIPOMACCALUM CATALUNYA, S.A., a l’entitat
de crèdit avalista BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
D’acord amb el certificat emès per la secretaria de l’Ajuntament,
durant el termini d’audiència dels deu dies naturals no s’han presentat
al·legacions.
5.- En data 12 de juliol de 2011, amb el número 564 de registre
d’entrada, els Srs. David Maccallum i Carl David Maccallum, en
representació de la societat EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA, S.L.
presenten un escrit en què manifesten la seva renuncia expressa a la
concessió dels béns de domini públic que l’Ajuntament els ho va
atorgar per a la instal·lació d’un parc lúdic esportiu amb piscina a
l’aire lliure per un període de cinquanta anys.
FONAMENTS DE DRET
1.- La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic no és d’aplicació, perquè segons la Disposició transitòria
primera apartat 2: “Els contractes administratius adjudicats abans de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen, quant als seus efectes,
compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues,
per la normativa anterior.” Per tant, la normativa de contractació aplicable és la vigent en data 19-08-2005, que és la data de l’acord
del Ple municipal que adjudica la concessió, que és el RDL 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques normativa.
2.- El RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, preveu a
l’article 109 que les contractes s’extingiran per compliment o per resolució. I a l’article 111 s’estableix les causes de resolució de contractes
3.- L’article 112 TRLCAP disposa que la resolució del contracte
s’acordarà per l’òrgan de contractació, que en aquest cas va ser el
Ple municipal, mitjançant procediment en la forma que reglamentàriament es determini.
4.- El plec de condicions i el contracte formalitzat, en data
04/11/2005, disposa a la clàusula número 13 que la concessió
s’extingirà, entre altres causes, “Per renúncia del concessionari”.
En data 12/07/2011, tal com ha quedat acreditat en l’expedient administratiu el concessionari ha presentat la seva renúncia a la
concessió administrativa dels terrenys.
PROPOSTA:
PRIMER.- Prendre raó de la renúncia presentada pels Srs. David
Maccallum i Carl David Maccallum, en representació de la societat
EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA, S.L., de la concessió administrativa dels béns de domini públic (polígon 8, parcel·la 111, 112 i
91) que l’Ajuntament de Freginals va atorgar per a la instal·lació d’un
parc lúdic esportiu amb piscina a l’aire lliure d’ús privatiu per a l’ús
col·lectiu, per un període de cinquanta anys, per acord del Ple en
data 19/08/2005, i del qual es va signar el document administratiu
d’atorgament i formalització de la concessió administrativa en data
4/11/2005.

SEGON.- Declarar l’extinció de la concessió administrativa dels
béns de domini públic per a l’ús privatiu (del polígon 8, parcel·la
111, 112 i 91) que l’Ajuntament de Freginals va atorgar a EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA, S.L. per a un termini de
CINQUANTA ANYS, per a la instal·lació d’un parc lúdic esportiu
amb piscina a l’aire lliure per a l’ús col·lectiu.
TERCER.- Requerir a l’Entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. l’execució de la garantia definitiva prestada pel concessionari EQUIPOMACCALLUM CATALUNYA, adjudicatari de la
concessió administrativa dels béns de domini públic (polígon 8,
parcel·la 111, 112 i 91) que l’Ajuntament de Freginals va atorgar
per a la instal·lació d’un parc lúdic esportiu amb piscina a l’aire lliure
d’ús privatiu per a l’ús col·lectiu, per un període de cinquanta anys,
mitjançant aval bancari subscrit en el Registre d’Avals amb el Núm.
0182000371157 i que ascendeix a l’import de 10.500,00 euros
QUART.- Notificar aquest Acord a la societat EQUIPOMACCALLUM
CATALUNYA, S.L. i a l’Avalista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
El Ple resta assabentat i, per unanimitat, s’aprova la proposta.”
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Freginals, 12 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Josep Roncero
Pallarés.

2011/10472 – AJUNTAMENT DE GARCIA

Edicte
Per Decret de l’Alcaldia núm. 141 de data 22 d’agost de 2011
es va incoar un expedient per donar de baixa per inscripció
indeguda a les persones que figuren empadronades en el padró d’habitants municipal sense tenir la residència efectiva al municipi (art. 54
del Reglament de població). Aquest Ajuntament va intentar notificar,
a cadascuna de les persones afectades, que després se citen, les
corresponents propostes de baixa del padró d’habitants. Com que
aquestes notificacions no es van poder realitzar en no trobar-se les
persones interessades als seus domicilis, mitjançant aquest edicte se’ls
comunica que disposen d’un termini de 12 dies per manifestar si
estan d’acord, o no, amb l’esmentada baixa del padró d’habitants
d’aquest municipi. En cas que no hi estiguin d’acord, poden presentar
les al·legacions, documents i justificacions que considerin adients per
acreditar la residència en aquest municipi.
En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal
assenyalada, cal que sol·licitin l’alta en el padró d’habitants del
municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a
l’ajuntament d’alta o bé a l’Ajuntament de Garcia.
Les persones interessades són les següents:
Nom i cognoms
MARTIN STONYANOV

NIE
X-6483125T

Garcia, 6 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Joan Marimon i
Castellví.

2011/10473 – AJUNTAMENT DE GARCIA

Edicte
Per Decret de l’Alcaldia núm. 142 de data 22 d’agost de 2011
es va incoar un expedient per donar de baixa per inscripció
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indeguda a les persones que figuren empadronades en el padró d’habitants municipal sense tenir la residència efectiva al municipi (art. 54
del Reglament de població). Aquest Ajuntament va intentar notificar,
a cadascuna de les persones afectades, que després se citen, les
corresponents propostes de baixa del padró d’habitants. Com que
aquestes notificacions no es van poder realitzar en no trobar-se les
persones interessades als seus domicilis, mitjançant aquest edicte se’ls
comunica que disposen d’un termini de 12 dies per manifestar si
estan d’acord, o no, amb l’esmentada baixa del padró d’habitants
d’aquest municipi. En cas que no hi estiguin d’acord, poden presentar
les al·legacions, documents i justificacions que considerin adients per
acreditar la residència en aquest municipi.
En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal
assenyalada, cal que sol·licitin l’alta en el padró d’habitants del
municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a
l’ajuntament d’alta o bé a l’Ajuntament de Garcia.
Les persones interessades són les següents:
Nom i cognoms
MUSTAPHA MHAJAR
FATNA FEHARI
NAWAL MHAJAR
MOHAMMED MHAJAR
ZAKYA MHAJAR
CHAYME MHAJAR

15

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 213

NIE
X-3481706-N
X-7168483-G
X-7168515-J
X-7168525-T
X-7168497-H
X-7168532-F

Garcia, 6 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Joan Marimon i
Castellví.

2011/10374 – AJUNTAMENT DE MARGALEF

EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
S’ha retut el compte general de l’Ajuntament de MARGALEF
corresponent a l’exercici 2011, integrat pel de la corporació
juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la
Comissió Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la
Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils.
Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi
poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.
MARGALEF, 5 de setembre de 2011. --- L’ALCALDE, RAMON
VILÀ I BRÚ.

2011/10530 – AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Edicte
En FERRAN BLADÉ i PUJOL, alcalde-president de l'Ajuntament de
Móra la Nova, d'acord amb les facultats que li confereixen la Llei de
bases de règim local 7/1985, de 2 d'abril i els articles 51 i 52 de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en data
25/08/2011 i 31/08/2011, respectivament, ha dictat els decrets
núms. 5 i 8, mitjançant el qual efectua les següents delegacions:
- Decret núm. 5/2011: delegar en la regidora delegada de
Serveis Socials, senyora Teresa Tonda i Manresa, la
competència per a la concessió de les targetes d'aparcament
per a persones amb disminució.
- Decret núm. 8/2011: delegar en el regidor delegat
d'Urbanisme, senyor Antoni Sicart i Lasala, la competència per
la incoació, resolució i execució d'ordres d'execució per al
compliment de deures legals d'ús, conservació i rehabilitació
de terrenys, construccions i instal·lacions.

La qual cosa es fa pública en acompliment d'allò que determinen
els articles 43, 44, 45 i 46 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Móra la Nova, 5 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Ferran
Bladé i Pujol.

2011/10484 – AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

Edicte
Atesa l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el
dia 1 de setembre de 2011, dels padrons d’IBI rústica i urbana, activitats econòmiques IAE, vehicles IVTM, clavegueram, escombraries,
cementiri, guals i rètols corresponents a l’exercici 2011, s’exposa al
públic durant el termini de vint dies a efectes de possibles reclamacions, en cas de no presentar-se reclamacions, el padró s’entendrà
definitivament aprovat.
Els Pallaresos, 6 de setembre de 2011. --Domínguez Ruiz.

L’alcalde, Jaume

2011/10371 – AJUNTAMENT DE REUS
Medi Ambient - Gestió Ambiental

Edicte
De data 2 de setembre de 2011, de notificació de 4 actes administratius.
L’Ajuntament de Reus tramita els expedients d’infracció en matèria
mediambiental que es descriuen en extracte, a l’annex d’aquest
edicte.
D’acord amb l’establert als articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada les notificacions
en el domicili dels interessats, aquestes no s’han pogut practicar, s’emplaça els interessats que es detallen a continuació perquè compareguin a les oficines de l’Àrea de Medi Ambient, Negociat de Gestió
Ambiental d’aquest Ajuntament, situades al carrer Sardà i Cailà,
s/núm., primer pis de l’edifici del Mercat Central, en el termini de
deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del
present edicte, per a conèixer el contingut íntegre de l’acte, als
efectes de poder presentar al·legacions o recursos en la seva
defensa. Si els interessats no es personen en el termini establert, les
notificacions s’entenen produïdes a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
ANNEX:
Número d’expedient: 138/2010
Interessat: IGNORATS HEREUS DE CARME ESCUTÉS ARDÉVOL
Acte administratiu que es notifica: resolució
Últim domicili conegut: cr. Mallorca, 3 43001 - TARRAGONA
Actuació que pot formular l’interessat: recurs potestatiu de reposició
Data d’iniciació: 12 de juliol de 2011
Número d’expedient: 120/2011
Interessat: ALNIMAR SA
Acte administratiu que es notifica: resolució
Últim domicili conegut: av. Sant Jordi, 17-19 Bx – 43201 - REUS
Actuació que pot formular l’interessat: cap, acte de tràmit.
Data d’iniciació: 19 d’abril de 2011.
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Número d’expedient: 153/2011
Interessat: CONSTRUCCIONS I PROJECTES MERIMAR SL
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Últim domicili conegut: riera de Miró, 118 08 02 43203 - REUS
Actuació que pot formular l’interessat: cap, acte de tràmit.
Data d’iniciació: 31 de maig de 2011
Número d’expedient: 318/2010
Interessat: LLUIS DALMAU ARBOS
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Últim domicili conegut: cr. Pau Clarís, 81 05 08009 BARCELONA
Actuació que pot formular l’interessat: cap, acte de tràmit.
Data d’iniciació: 22 desembre de 2010.

Reus, 2 de setembre de 2011. --- EL SECRETARI GENERAL EN
FUNCIONS, JOSEP M. SABATÉ VIDAL.

Tercer.- Requerir les persones propietàries del polígon perquè en
el termini de quinze dies puguin manifestar la seva decisió d'adherirse a la futura Junta de Compensació “l’Alzineta” amb l'advertiment
formal que, si no ho fan així, es derivaran les conseqüències que
disposa l'article 136.4 RLU i les bases d’actuació.
Quart.- Requerir que, transcorregut el termini expressat en el
paràgraf anterior, les persones propietàries incorporades a la junta de
compensació perquè, mitjançant escriptura pública, procedeixin a la
seva constitució formal i lliurin a aquest ajuntament còpia autoritzada
per a què procedeixi, si escau, a l’aprovació de la constitució de la
junta de compensació en el termini màxim d’un mes des de la
recepció del document públic.
Cinquè.- Designar, com a representant municipal de la Junta de
Compensació i els seus òrgans de govern al a la Sr. Xavier Perez
Plana.
Sisè.- Donar compte de la constitució en escriptura pública de la
junta a la resta de persones propietàries afectades per a què puguin
adherir-se mitjançant escrit adreçat al notari o fedatari que hagi autoritzat l’escriptura.”

2011/10391 – AJUNTAMENT DE REUS
Arquitectura i Urbanisme - Gestió Urbanística

Edicte
La senyora Isabel M. Parreu Gelabert ha sol·licitat llicència per
efectuar obres de reforma i adequació d'un habitatge a la Partida
Roquís, polígon 38, parcel·la 20, d'aquest terme municipal, en sòl no
urbanitzable.
De conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de la Disposició
Transitòria Quinzena en relació a l'article 50 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, i l'article 58 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, el
projecte se sotmet a informació pública per un termini de vint dies
hàbils perquè totes les persones interessades puguin examinar-lo i
presentar les al·legacions que considerin convenients.
L’expedient complet i el projecte es podran examinar al negociat
de Gestió Urbanística (c/ Josep Sardà i Cailà, s/núm. edifici del
Mercat Central, 1r. pis) qualsevol dia laborable durant l’horari
d’atenció al públic (de 9 a 14 hores).
Reus, 23 d'agost de 2011. --- El secretari general en funcions,
Josep M. Sabaté Vidal.

2011/10474 – AJUNTAMENT DE RODONYÀ

Anunci
No havent-se pogut practicar la notificació de la resolució de
l’Alcaldia de data 16.08.2011, en la que es va aprovar definitivament el projecte d’estatuts i bases d’actuació de la futura Junta de
Compensació “l’Alzineta” situada en els termes municipals de
Montferri i de Rodonyà, a les persones interessades que es relacionen
a l’annex 1 per causes no imputables a aquest Ajuntament i desprès
de deixar-ne constància a l’expedient de les circumstàncies d’haverla intentat sense èxit, tal com estableix l’article 59, apartat 1 i 2 de
la Llei 30/1992, es fa pública la notificació per edicte de l’acord
esmentat:
Primer.- Aprovar definitivament els projectes d’estatuts i bases
d’actuació de la futura junta de compensació de l’àmbit de l’Alzineta,
situada entre els termes municipals de Rodonyà i de Montferri,
presentats per propietaris/propietàries que representen més del 50%
de la superfície total de l’àmbit.
Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i notificar-ho individualment a les persones
propietàries del polígon, així com als interessats que hagin comparegut a l’expedient.

Si voleu impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la notificació.
Annex 1:
Juan Martinez Oton
Juan Gonzalez Garcia
Concepción Torres Hohenleiter
Francisco Xavier Sanchez Vila
Antonio Orenes Martinez
Rodonyà, 8 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Josep Mª Saumell
Calaf.

2011/10522 – AJUNTAMENT DE RODONYÀ

Edicte
El Ple de la corporació, en sessió de data 5 de setembre de 2011,
va prendre l’acord d’aprovar, inicialment, el mapa de capacitat
acústica de Rodonyà, redactat per la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i
Lluminosa i el Consell Comarcal de l’Alt Camp.
Se sotmet a informació pública, per un període de trenta dies
hàbils, el mapa de capacitat acústica de Rodonyà i la seva memòria.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
al.legació, l’aprovació inicial es considerarà definitiva sense necessitat de cap acord exprés.
Rodonyà, 8 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Josep Mª Saumell
Calaf.

2011/10487 – AJUNTAMENT DE SALOU

Edicte
Per decret d’Alcaldia de data 24/08/2011, s’aprova del padró
de l’impost d’activitats econòmiques de l’exercici 2011, que consta
de les següents dades: núm. de rebuts: 369, import IAE:
712.945,86 euros i recàrrec provincial de 116.376,32 euros,
essent el total del deute de 829.322,18 euros.
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El període de cobrament voluntari serà del 15 de setembre al 15
de novembre de 2011 (ambdós inclosos).
Un cop passat el termini assenyalat pel pagament voluntari i
iniciat el procediment de constrenyiment, les quotes tributàries impagades, s’exigiran amb el recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i en el seu cas les costes que es produeixin.
El present anunci té caràcter de notificació col·lectiva a l’empara
de l’establert a l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 28 de
desembre, general tributària i els articles 23 i 24 del RD 939/2005,
de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació.
Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent de la seva publicació.

primera modificació de bases d’execució de pressupost inicialment
aprovada.
Que els expedients van ser exposat al públic, en el termini de
quinze dies hàbils des de la publicació al BOPT, durant els quals s’admetien reclamacions davant d’aquesta corporació i no han estat
presentades.
Que han quedat aprovades definitivament la Primera i Segona
modificació de les bases d’execució del pressupost per l’exercici
2011.
Salou, 7 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Pere Granados
Carrillo.

2011/10369 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Salou, 2 de setembre de 2011. --- El secretari general, Francisco
Alijo Moyano.

Secretaria General - Ordenació Administrativa i Corporativa

Anunci
2011/10535 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia
9 d’agost de 2011, va adoptar, entra d’altres, l’acord
d’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SALOU I LA COMPANYIA GESDIP SAU, PER A
L’ENDERROC DE L’EDIFICACIÓ UBICADA AL POLÍGON 29,
PARCEL·LA 103 (ANTIGA BOLERA) la part dispositiva del qual estableix el següent:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el conveni urbanístic entre
l’Ajuntament de Salou i la companyia GESDIP SAU, per a l’enderroc
de l’edificació ubicada al polígon 29, parcel·la 103, signat en data
9 de maig de 2011.
SEGON.- NOTIFICAR personalment aquest acord als interessats.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord juntament amb el conveni,
als STM d’Arquitectura i al Departament d’Informàtica a fi i efecte de
garantir la consulta telemàtica del present conveni i al Departament
de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un mes des de la seva aprovació perquè sigui inscrit a la secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de
l’Administració de la Generalitat.
QUART.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província.
Salou 5 de setembre de 2011. --- El secretari accidental, Carlos
Beunza Arrue.
PEU DE RECURS: contra el present acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant del
Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de
la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs
que estimeu procedent.

2011/10550 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci
En data 27/07/2011, el Ple de l’Ajuntament de Salou va
aprovar inicialment la segona modificació de les bases del pressupost
per l’any 2011, per tal d’adaptar-ne l’article 37.1 a les retribucions
i indemnitzacions dels membres de la nova corporació municipal.
Que aquesta incloïa també les modificacions ja realitzades en la

D'acord amb el disposat a l'article 13.3 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/99, de 13
de gener, es fa públic, per a general coneixement, que l'Alcaldia, en
data 5 de setembre de 2011, ha resolt:
Delegar la signatura de tota la documentació delegada per
l’Alcaldia en el conseller Joan Sanahujes Rull a favor de la setena
tinenta d’alcalde, Victòria Pelegrín Casanova, els dies 6, 7 i 8 de
setembre de 2011.
Tarragona, 5 de setembre de 2011. --- El secretari general p. d.,
Josep M. Adam Anfrons.

2011/9897 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
GESTIÓ SERVEIS PÚBLICS
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Torredembarra.
b) Dependència que tramita l’expedient: Dept. de Contractació
i Patrimoni
c) Número d’expedient: AG11/G523/06/02
2. Objecte del contracte.
a) Descripció: la gestió del servei municipal d'abastament
d'aigua potable i clavegueram de Torredembarra.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: procediment obert mitjançant concurs
4. Pressupost base de licitació: per un import de retribució per
metre cùbic facturat s/IVA de 0,63 euros.
5. Adjudicació.
a) Òrgan: Ple
b) Data: 16 d’agost de 2011
c) Entitat: SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA
d) Nacionalitat: espanyola
e) Import adjudicació: per un import de retribució per metre
cùbic facturat s/IVA (incloent les inversions de l’annex 8 del
plec de condicions) de 0,5513 euros.
Torredembarra, 18 d’agost de 2011. --- L’alcalde, Daniel
Masagué Pere.
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2011/10367 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
En haver-se comprovat que les persones relacionades a continuació, no resideixen en aquest municipi de Torredembarra, s’ha
iniciat un procediment administratiu per donar-los de baixa en el padró
municipal d’habitants, informant als interessats de que disposen d’un
termini de deu (10) dies hàbils per tal que puguin examinar l’expedient
i formular quantes al·legacions considerin oportunes:
NOM I COGNOMS
RACHID EL KHOLFI
HAFIDA NOUHA
CESAR PERAL SANTOS
JUAN ANTONIO PERAL SAEZ
BOUCHRA AHAGAN
SFEIA BEN DRISS
DRIFA OULADFATOUMA
ZAKARIAE KICHOUH
AYOUB KICHOUH
YASSINE KICHOUH
MOKHTAR OUCHAN
KARIMA BOUHDIFI
SIHAM OUCHAN
HAMZA OUCHAN
KHALID OUCHAN
FERNANDA ROCIO RIVERA MORENO
SIHAM EL HADDOUTI
ABDENNOU TEMSAMANI
AHMED NECBA
MARTA REDONDO ROMERO

DATA DE NAIXEMENT
01/01/1975
15/10/1977
31/12/1925
25/02/1968
29/09/1990
01/01/1958
03/07/1967
02/01/1997
05/12/2005
06/04/1993
01/01/1972
21/12/1979
24/05/2002
05/08/2007
15/02/2009
28/12/1973
01/09/1988
12/11/1990
01/01/1951
31/10/1988

Torredembarra, 29 d’agost de 2011. --- L’alcalde, Daniel
Masagué Pere.

2011/10368 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

EDICTE
D’acord amb allò que estableix l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es fa públic el decret núm. 15 dictat per l’alcalde
el dia 9 de gener de 2009, al no haver-se pogut practicar la notificació personal als interessats:
“Vista la Llei 7//1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, modificada per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de
novembre, que, a l’article 16, estableix l’obligació de renovar periòdicament cada dos anys les inscripcions de persones estrangeres no
comunitàries sense autorització de residència permanent.
Vista la Resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria
del Ministeri d’Administracions Públiques, per la qual es disposa la
publicació de la Resolució de 28 d’abril de 2005, de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local,
per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre el
procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals de
les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de
residència permanent que no es renovin cada dos anys.
Atès que l’entrada en vigor d’aquesta norma, exigeix a aquells
estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent,
i que estiguin empadronats, que sol·licitin la renovació de la inscripció
padronal.
Vist que les persones que es relacionen en el document annex no
han sol·licitat la renovació de la inscripció padronal corresponent, una
vegada l’Ajuntament els ha requerit per a fer-ho, conforme el que
disposen els articles 59 i següents de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13
de gener.
Considerant el procediment que estableix la Resolució de 26 de
maig de 2005, de la Subsecretaria, abans esmentada.
Fonaments de dret:
Resolució de 28 d’abril de 2005 de la Presidenta de l’Institut
Nacional d’Estadística i del director general de Cooperació Local.
Modificació de l’article 16 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot l’exposat i en execució de les atribucions que tinc conferides
Resolc:
Primer:- Declarar la caducitat de les inscripcions corresponents al
segon trimestre de l’any 2011 i procedir a la baixa del padró d’habitants de les persones que no han renovat la seva inscripció padronal,
sent la data d’aquesta baixa la de la notificació, a cadascuna de les
persones interessades, d’aquesta resolució. Les inscripcions que es
declaren caducades són les corresponents a les que es relacionen en
els fulls corresponents.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats.”
Relació de persones que no han renovat la seva inscripció padronal
i que causaran baixa en el padró municipal d’habitants:
COGNOMS I NOM
AGRAMONTE AGUILAR, DIANNA
AGULAR LA O, TELMIS
AOURIAGHEL, KHADIJA
ATI, SOUKAINA
EL BAKURI, MOHAMMED LAARABI
BEN HAMMAN, MARIAM
HERNANDEZ QUIROGA, ASHLEY ESTEFANIA
JIA, QIULAN
LAMARQUE, MARIA EMILIA
MA, ENRONG
MADIEYE, MBODJI
MAMANI JUNTUTA, MAURICIO
MAMANI POMA, SINFORIANA
PACHECO BARZALLO, LORENA DE JESUS
PRIETO AGUILAR, JEAN CARLOS
QUIROGA, CLAUDIA ALEJANDRA
RENGIFO SANCHEZ, LUZ ESTELA
RUIZ SIMONI, TOMAS
TUMBACO PACHECO, JOSE LUIS
TUMBACO PACHECO, LUIS MANUEL
EL YAAKOUBI, IKRAM
EL YAAKOUBI, WALID

DATA NAIX.
16/09/1988
15/06/1968
01/01/1939
23/11/2000
01/08/1975
16/12/1987
11/06/2009
13/04/1953
11/06/1992
26/02/1952
02/01/1984
25/09/1979
29/10/1981
02/06/1963
29/10/2004
10/06/1967
18/08/1949
27/06/2004
04/09/1992
29/10/2000
28/06/2008
13/10/2006

Torredembarra, 30 d’agost de 2011. --- L’alcalde, Daniel
Masagué Pere.

2011/10529 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET
DE L´INFANT

Anunci
De conformitat amb el que estableix l´article 94.3 del Decret
214/1990, de 30 de juliol pel qual s´aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, l´article 291.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s´aprova el text refòs de la Llei municipal
del règim local de Catalunya, l´article 125.2 del Decret Legislatiu
1/97 de 31 d´octubre pel qual s´aprova la refosa del text únic en
matèria de Funció Pública de Catalunya, es publica, per al general
coneixement la contractació temporal següent:
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Per Decret de l´Alcaldia de l´1 de setembre de 2011, s´ha resolt
la contractació laboral temporal per procediment d´urgència com a
professores de l´escola d´adults a Helena Irún Alonso (13 hores
setmanals), a M. Ángeles Sanz Oresanz (6 hores setmanals) i a
Maria Alcarraz Bonfill (12 hores setmanals), amb data d´incorporació
l´1 de setembre de 2011 fins el 31 de maig de 2012 a jornada
parcial.
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, 9 de setembre de 2011. --- La
secretària, M. Àngel Benedicto.

2011/10364 – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte
El Ple de la corporació municipal, a la sessió celebrada el dia
cinc de setembre va aprovar definitivament el Pla d’usos de les
platges per la temporada d’estiu 2011, es publica el text íntegre als
efectes reglamentaris pertinents.
Memòria que formula aquesta Alcaldia d'acord amb allò que
disposa la Llei de costes 22/88, de 28 de juliol, com a Pla d'usos
de la platja d'aquest municipi per a la temporada d'estiu de 2011.
1. MEMÒRIA
1.1 Introducció
El Terme municipal del Vendrell, una part del municipi està banyat
per la Mar Mediterrània, i les seves platges de sorra fina, les quals
per la seva qualitat i els serveis de què disposen, des de l’any 1987
la Unió Europea atorga la Bandera Blava. Són les platges més
iodades d’Europa i tenen un clima molt agradable.
1.2 Descripció de les platges
Actualment, al litoral del municipi, es distingeixen tres platges, la
platja de Sant Salvador, la platja de Coma-ruga i la platja del
Francàs.
Platja de Sant Salvador té una llargària de 2.668 metres lineals,
va de la plaça del pessebre fins el terme municipal de Calafell.
Platja de Coma-ruga té una llargària de 2.371 metres lineals, va
de la plaça del Pessebre fins la Cala Baranguer o Gibert.
Platja del Francàs té una llargària de 1.182 metres lineals, va de
la Cala Baranguer o Gibert fins el terme municipal amb Roda de Barà.
a) Antecedents
Les instal·lacions que poden influir en la distribució dels
serveis de temporada són les terrasses de bar concedides
amb concessió, i també les passarel·les de formigó.
b) Normativa d’aplicació
Ordenança municipal de convivència vilatana, la Llei de costes
22/88, de 28 de juliol, i el Reglament de la Llei de costes.
c) Calendari de vigència
El termini de vigència del Pla de serveis de temporada de
les platges serà com a màxim, del 15 d’abril fins el 15 de
setembre de 2011.
Temps parcial per les instal·lacions de tendals, gandules,
patins, caiacs, windsurf, etc., zones d’avarada i altres
instal·lacions serà de l’1 de juny al 15 de setembre de 2011.
d) Actuacions per l’accessibilitat
La platja disposa d’11 passarel·les fixes de formigó i 31
desmuntables de fusta per donar accés al mar, actualment
de les 46 dutxes de les que disposem a tot el llarg de la
platja, a data d’avui s’han adaptat 37 per a persones amb
mobilitat reduïda.
També s’han instal·lat 6 nous rentapeus a la sortida principal
de la plaça Germans Trillas, que és l’indret més concorregut
pels usuaris de les nostres platges.
e) Actuacions per la qualitat dels serveis
A tot el llarg de la platja hi ha 220 papereres convencionals, 26 papereres de reciclatge de vidre, 26 papereres
de reciclatge de plàstic i llaunes i 26 papereres de reci-
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clatge de paper i cartró, totes elles estan repartides estratègicament al llarg de tota la platja.
S’ha arranjat tota la vegetació al llarg de la costa, i s’ha
regenerat amb sorra nova la platja del Francàs, comprés
entre la Cala Berenguer i la punta Francàs.
Per tal d’oxigenar la sorra es farà una llaurada abans de
Setmana Santa, d’aquesta manera la sorra regenerada
queda apta per tota la temporada.
f) Actuacions per la seguretat
La platja disposa d’un total de 5 torres de vigilància distribuïdes a diferents punts de la zona maritimoterrestre, tres
casetes petites de primers auxilis, així com 4 casetes grans
amb tots els serveis de socors i seguretat.
2. Equipaments, serveis i concessions
A. Amb explotació comercial
a) Para-sols: superfície ocupada 145 m2. amb 75 para-sols
b) Tendals: superfície ocupada 1.592 m2 amb 345 tendals
c) Quiosc: total 14 quiosc amb una superfície total de 826,10
m2.
d) Un quiosc amb concessió referència Ministeri núm. C1023, de data 16 d’octubre 2008 amb data de finalització 23 d’octubre del 2018 amb una superfície de 53
m2.
e) Terrasses amb concessió: hi ha 6 terrasses que tenen la
concessió del Ministeri de Medi Ambient de data 9 de
juny de l’any 2003 per un termini de 15 anys, data de
finalització fins el 15/07/2018, ocupant una superfície
total de 336 m2.
f) Una segona concessió d’una terrassa referència Ministeri
C-1023, de data 16 d’octubre 2008 amb data de finalització 23 d’octubre del 2018, amb una superfície de
48 m2.
g) Terrassa sense concessió: la terrassa La Canoa del Barri
Marítim de Sant Salvador figura en el pla de serveis d’enguany, ocupant una superfície total de 48 m2.
h) Gandules: superfície ocupada 1.054 m2. amb 527
gandules.
i) Lloguer de patins aquàtics, caiacs i planxes de windsurf
amb un total de 26 elements ocupant una superfície de
110 m2 al Barri Marítim de Coma-ruga.
j) A la platja de Sant Salvador, una banana de 10 m2 i 4
caiacs de 12 m2 a l’avarada número 9.
k) Jocs infantils: 1 jumping, llits elàstics, 1 tobogan i 1
inflable, ocupant una superfície total de 298 m2.
l) Taules i cadires damunt del Passeig marítim de Comaruga número 15 amb un total de 12 taules i les corresponents cadires, ocupant un total de 48 m2.
B. Sense explotació comercial
Mobilitat i accessibilitat:
a) Accessos adaptats 42 passarel·les d’accés al mar, de les
quals 11 són de formigó.
b) Línies d’autobusos amb servei regular durant tot l’any
c) Carril bici o via verda que enllaça el nucli urbà amb les
platges, i que té un total de 3,5 Km de recorregut.
d) Aparcament es realitza fora de la platja
e) Aparcament adaptat situat davant de cada una de les
passarel·les de formigó o en el seu cas en el punt més a
prop.
f) Aparcament de bicicletes:disposem d’un aparcament a
la plaça del Pessebre del Barri marítim de Sant Salvador,
i un altre a la plaça Germans Trillas del Barri Marítim de
Coma-ruga.
g) Carril per a bicicletes que enllaça el Barri Marítim de
Sant Salvador amb la urbanització Pascual Mitjavila, i
que té un total de 0,5 km de recorregut.
h) A la platja de Sant Salvador, el Club de Vela Kite-Surf
Coma-ruga realitzarà l’esport de kitesurf ocupant
l’avarada número 9.
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Atenció ciutadana:
a) Punts d’informació: una oficina d’informació i turisme
situada fora de la platja a uns 100 metres de distància.
b) Caseta del Ministeri de Medi Ambient a disposició dels
vigilants del grapissar, instal·lada al final del passeig
marítim de Masia Blanca, junt a la cala Baranguer o
Gibert
c) Rètols informatius: 11 rètols de situació i 10 d’informació,
4 rètols d’informació al grapissar (propietat del Ministeri).
d) Caseta sanitària: 4 casetes de socors grans destinades
al Servei de Salvament i Socorrisme.
e) Tres casetes de primers auxilis.
f) Caseta de policia situada fora de la platja a una
distància de 30 metres
g) Torre de vigilància: 5 torres distribuïdes a cada platja.
h) Punts de megafonia: De moment no es disposa d’aquest
servei.
i) A cada accés d’entrada i sortida de la platja hi ha
col·locades unes senyals de prohibit circular, prohibit
gossos, prohibit acampar i prohibit menjar, A banda, hi
ha instal·lades unes senyals a tot el passeig marítim de
prohibit circular amb bicicleta limitat a uns mesos.
j) També existeixen unes senyals junt al port i riuet que
prohibeixen tant la pesca com banyar-se o tirar-se en tot
l’entorn del port.
Equipaments:
a) Punts de recollida selectiva d’escombraries: 26 jocs de
reciclatge de vidre, plàstic i cartró, o sigui 78 papereres
de reciclatge.
b) Lavabos públics: 15 lavabos, dels quals 6 estan adaptats
per a minusvàlids. Cada quiosc disposarà d’un lavabo,
per tant doncs, hi ha 13 lavabos a més a més dels
públics.
c) Pal de bandera de l’estat de la mar: 12 pals
d) Canal d’entrada i sortida d’embarcacions: 11 canals
e) Avarades: total 11 avarades, ocupant una superfície de
8.702 metres quadrats m2.
f) Abalisament: 11 punts d’abalisament per l’accés a les
avarades per embarcacions: canals fins a 200 metres de
la platja, els primers 50 metres amb boies cada 10
metres, la resta amb boies de 25 metres.
g) Abalisament exterior de la platja: s’instal·la una línea de
boies paral·lela a la platja a 200 m. de la costa i a una
distància de 200 metres entre boies.
h) Dutxes: 46 dutxes.
i) Fonts públiques: 3 fonts, una de doble raig.
j) Jocs infantils: 4 jocs.
k) Ludoteca a la platja del Barri Marítim de Coma-ruga
gestionada pel Patronat Municipal de Turisme, ocupant
una superfície de 15X20 mt., total 300 m2. disposa d’un
lavabo privat pels usuaris de la ludoteca.
l) Zona destinada a activitats esportives i recreatives, organitzades pel Patronat Municipal d’Esports, i lúdiques i
d’oci organitzades per l’Ajuntament ocupant una
superfície total de 16.812 m2.
C. Resum dels equipaments
S’adjunta la relació de cada servei amb explotació comercial.
ORDENANÇA

Article 1r.- Les concessions per a l'ocupació temporal amb finalitats comercials seran atorgades per la junta de govern local, prèvia
sol·licitud dels interessats, amb aportació de plànol d'emplaçament, i
de l'informe del respectiu conseller-coordinador.
Article 2n.- Les autoritzacions per a l'ocupació temporal de
caràcter particular seran resoltes per la Policia municipal de platges,

d'acord amb les determinacions de la memòria anterior i el plànol
adjunt.
Article 3r.- Els drets i les taxes que hauran d'abonar a aquest
Ajuntament per a l'ocupació temporal autoritzada, són les que per a
cada tipus d'instal·lació determina la respectiva Ordenança fiscal,
aprovada pel Ple de l'Ajuntament.
Article 4t.- D'acord amb allò que determina l'article 111, apartat
6, del Reglament de costes, de data 28 de juliol de 1988, els usuaris
que ocupin un lloc de venda hauran de dipositar una fermança com
a requisit indispensable per a l'efectivitat de l'autorització, per a
respondre de la retirada dels elements tributaris al final de temporada
en el termini fixat.
Article 5è.- Queda prohibida la circulació de vehicles dotats de
tracció mecànica per la platja d'aquest municipi, així com també
aquelles altres activitats que comprèn la normativa de Policia que,
habitualment i de manera anyal, dicta la Comandància de Marina,
ja que suposen un perill tant físic com sanitari per a les persones.
Resten així mateix prohibides les acampades i l'entrada d'animals
a la platja.
No és permesa la publicitat.
L'horari de pesca marítima recreativa amb canya des de terra
serà el següent:
Període comprès des del 15 d’abril fins al 15 de setembre.
Prohibida la pesca en hores diürnes.
Autoritzada únicament en horari nocturn.
Prohibit realitzar la pesca de qualsevol tipus des del port de
Coma-ruga fins a la platja del Francàs, inclòs el riuet.
Article 6è.- Les autoritzacions pel lloguer de gandules s’establirà
la condició que les gandules que no es lloguin han d’estar plegades
i recollides.
Article 7è.- La neteja i cura de la platja com a obligació
imposada per la Llei, serà atesa per l'empresa adjudicatària del
servei.
Article 8è.- Les ocupacions que excedeixin en la superfície autoritzada estaran sotmeses a sanció.
El Vendrell, 6 de setembre de 2011. --- L’alcalde president, Benet
Jané Palau.

2011/10392 – AJUNTAMENT DE XERTA

Anunci
En sessió extraordinària urgent duta a terme el dia 30 d’agost de
2011, el Ple de l’Ajuntament de Xerta ha aprovat el Pla de protecció
civil INFOCAT redactat per l’empresa AGRO’90, SL per tal de trametre’l al Departament d’Interior per a la seva revisió i homologació.
Xerta, 6 de setembre de 2011. --- L’alcalde, Moisès Fabra Serral.

ALTRES AJUNTAMENTS
2011/10370 – AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

Edicte
Per resolució de l'Alcaldia de data 13 de juliol d’enguany, es va
dictar el següent Decret d'inici d'expedient d'ordre de manament a
l'empresa INVER-PALTON, SL, en relació als perjudicis que causa

Dijous, 15 - 9 - 2011

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 213

l’estat inadequat del seu pati situat al carrer de Fraga, 71, a la casa
veïna. Conferint-li una audiència per al·legar el que consideri
procedent i/o aportar els documents oportuns en defensa dels seus
drets i interessos. No resultant ser conegut l'interessat en el domicili
segons acredita Correus, es procedeix a practicar la notificació per
publicació d’edictes.
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb
la redacció que en fa la Llei 4 / 1999, de 13 de gener, que la
modifica, tenint en compte que s’ha intentat la notificació del Decret
d'inici de l'ordre d'execució en data del passat dia 25 de juliol al
domicili a Raval Santa ana, 31, esc. 1, 1er, 1a, i Correus ha certificat que l'interessat resulta ser-hi desconegut. Així, es procedeix a
notificar la present mitjançant la publicació d'edictes en el Butlletí
Oficial Provincial corresponent i al tauler de l'Ajuntament del domicili
de l'interessat per un període de 15 dies i a partir del següent a la
finalització d'aquest termini, la notificació s'entendrà produïda amb
caràcter general.
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Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els quals preveuen
que les entitats locals podràn intervenir l’activitat dels ciutadans a
tràves de les ordres individuals constitutives de mandat per a l’execució d’un acte o la prohibició del mateix. Igualment, s’estableix que
aquesta activitat d'intervenció s'ha d'ajustar als principis de legalitat,
igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que
justifiquen la potestat i el respecte a la llibertat individual.
D’acord amb tot això,

RESOLC
Primer.- Iniciar el procediment per a dictar una ordre de
manament a la societat INVER-PALTON, S.L., amb CIF B43865948,
concedint-li d’acord amb el que disposa l’article 253.2 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, i l’article 84.2 de la Llei 30/92, de règim jurídic
de les administracions públiques procediment administratiu comú, un
termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació
de la present, perquè puguin al·legar el que estimin procedent i/o
aportar els documents i justificacions que considerin oportuns en
DECRET INICI EXPEDIENT ORDRE DE MANAMENT
defensa dels seus drets i interessos, previ a la subsegüent ordre d’execució que podrà dictar-se, en el sentit d’ordenar-li que compleixi en
INVER-PALTON, S.L. Dades de l’expedient: Nº: OE 12/11.
les mesures ressenyades abans 1, 2 i 3.
Indret: Pati que dóna al carrer de Fraga 71
Tot això es comunica per al coneixement dels interessats i als
i al carrer de fraga, amb referència al
efectes que corresponguin, significant igualment que contra aquest
cadastre: 3245008BG9034N0001IO.
acte no pot interposar recurs administratiu per tractar-se dels de mer
tràmit.
ANTECEDENTS
Alcarràs, 25 d’agost de 2011. --- Miquel Serra i Gòdia.
Primer.- Atès l’acta d’inspector d’obres de data del proppassat 12
de juliol de 2011, per la qual es posa de manifest que al carrer
Bonavista d’aquesta Vila, s’hi troba una finca que confronta també al
carrer Fraga núm. 71, en la qual existeix una excavació de 3 metres ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
respecte la rasant de la vorera i els límits es troben formats per talusos.
I que vora aquesta finca es troba construït un habitatge familiar. Que
JUTJATS SOCIAL
la tanca de protecció es troba malmesa. El solar es troba ple d’herbes
i degut a la seva cota inferior del vial es troba ple d’aigua; els
talussos degut a la seva inclinació no són estables i poden ocasionar
2011/10539 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA
esfondraments de vorera, i han provocat desperfectes a la casa
veïna. Que s’ha fet inspecció visual d’aquesta i hi ha aparegut
CITACIÓN EDICTAL
esquerdes a la paret mitgera, sense que representin un perill imminent
d’esfondrament d’aquesta Tot i així, es diu en l’informe, és necessari
D/Dª ANGELA IRIBAS CABRERA, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
estabilitzar el talús en breu, ja que la degradació d’aquest degut a la
LO SOCIAL NÚM. 1 DE LOS DE TARRAGONA:
pluja, pot ocasionar greus problemes estructurals a la casa.
Segon.- Vist que les mesures a adoptar segons l’informe anterior
HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue expediente núm.
consisteixen en:
354/2009 a instancias de ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ contra
1) repàs del tancament de tot el perímetre del solar amb tanca
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA
fixa i estable.
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL., PROSEGUR CIA. SEGURIDAD
2) Neteja del solar, i donar solució a l’entollament d’aigües, ja
S.A. Y ASEPEYO MUTUAen reclamación de INVALIDEZ PERMANENTE
sigui mitjançant el drenatge d’aquestes o reblert del solar.
POR ACCIDENTE LABORAL.
3) Executar les mesures necessàries per tal d’estabilitzar els
Por el presente se cita a PROSEGUR CIA. SEGURIDAD S.A. quien
talussos, especialment el llindant amb la casa veïna, ja sigui a
se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este
partir del reblert del solar o la construcció d’un mur de
Juzgado de lo Social, sito en avda. Roma núm. 21 de Tarragona, al
contenció.
objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el dia 20
Tercer.- Atès que el promotor de les obres i propietari de la finca en de septiembre de 2011 a las 13:00 horas con advertencia de que el
qüestió consta ser la societat promotora INVER-PALTON, S.L. amb CIF juicio no se suspenderá por incomparecencia injustificada de las partes.
B433865948, amb domicili a Reus, c. Raval santa Ana 31, 1-1-1.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
Quart.- Vist l’article 197.1 de la Llei d’urbanisme aprovada pel haran en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto,
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el qual disposa que les sentencia o se trate de emplazamiento.
persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i
instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabiliTarragona, a veintinueve de julio de dos mil once. --- LA SECREtació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria TARIA JUDICIAL (ilegible).
de sòl i per la legislació sectorial, i els ajuntaments han d’ordenar
d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l’execució de
les obres necessàries en tal sentit. Així mateix, l’article 9.1 del Reial
2011/10353 – JUZGADO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei del Sòl, imposa el deure de conservar la propietat en
EDICTO
tot cas, en les condicions de seguretat i salubritat legalment exigibles.
Cinquè.- Atès l’article 84 de la Llei 7/1985, de 5 d’abril,
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 236 de Decret seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 1517/2008
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a instancias de ANTONIO RUIZ GÓMEZ en reclamación de
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se cita a CONSTRUCCIONES J.C.
CRESPO S.L. en ignorado paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social sito en avda. Roma nº 21 de Tarragona, el
próximo día 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 A LAS 10:15 HORAS de
su mañana, para la conciliación y a las el juicio, caso de no lograrse
avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de prueba de
que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por
falta de asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones
se harán en estrados.

advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia
del demandado y que las siguientes notificaciones se harán en
estrados.
Tarragona, a cinco de septiembre de dos mil once. --- LA SECRETARIA JUDICIAL, ELENA CEREZA BUENO.

2011/10358 – JUZGADO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO
Tarragona, a cinco de septiembre de dos mil once. --- LA SECRETARIA JUDICIAL, ELENA CEREZA BUENO.
2011/10354 – JUZGADO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO
Por el presente se notifica a la empresa ejecutada METAL SPEC,
SLU, en ignorado paradero, que en el día 05.09.11 se ha dictado
AUTO de ejecución declarado incurso en apremio al deudor por un
importe principal de 3.596,50 EUR, más la suma de 359,65 EUR
presupuestados provisionalmente para costas. Todo ello en demanda
instada por JAIME VILAMAJO SIMON con el número de orden
1271/2008.
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.
Dª Elena Cereza Bueno, Secretaría Judicial del Juzgado de lo
Social nº dos de Tarragona.
Dado en Tarragona, a cinco de septiembre de dos mil once. --LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/10355 – JUZGADO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO
Por el presente se notifica a la empresa ejecutada LIZAR UP
TRANSPORT GENERAL, S.L., en ignorado paradero, que en el día
05.09.11 se ha dictado AUTO de ejecución declarado incurso en
apremio al deudor por un importe principal de 12.182,43 EUR, más
la suma de 1.218,24 EUR presupuestados provisionalmente para
costas. Todo ello en demanda instada por Alberto Sagarra Gutierrez
con el número de orden 130/2011.
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.
Dª Elena Cereza Bueno, Secretaría Judicial del Juzgado de lo
Social nº dos de Tarragona.
Dado en Tarragona, a cinco de septiembre de dos mil once. --LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/10356 – JUZGADO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 1497/2008
a instancias de NATIVIDAD BERMUDEZ BELMONTE en
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se cita a GUARIONEX SL en
ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social sito en avda. Roma nº 21 de Tarragona, el próximo día 11
DE NOVIEMBRE DE 2011 A LAS 11:00 HORAS de su mañana,
para la conciliación y juicio, caso de no lograrse avenencia, y al que
concurrirá con todos los medios de prueba de que intente valerse,

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 1513/2008
a instancias de MARIA ISABEL GARRIDO MORENO en reclamación
de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se cita a ANTONIO RAMON
PAREJA en ignorado paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social sito en avda. Roma nº 21 de Tarragona, el
próximo día 12 DE DICIEMBRE DE 2011 A LAS 10:45 HORAS de
su mañana, para la conciliación y a las el juicio, caso de no lograrse
avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de prueba de
que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por
falta de asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones
se harán en estrados.
Tarragona, a cinco de septiembre de dos mil once. --- LA SECRETARIA JUDICIAL, ELENA CEREZA BUENO.

2011/10360 – JUZGADO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 14/2009 a
instancias de ALVARO ORTEGA EZQUERRA y cinco más en reclamación de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se cita a CONSTRUIM
A NF, SL en ignorado paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social sito en avda. Roma nº 21 de Tarragona, el
próximo día 12 DE DICIEMBRE A LAS 11.30 HORAS horas de su
mañana, para la conciliación y juicio, caso de no lograrse
avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de prueba de
que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por
falta de asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones
se harán en estrados.
Tarragona, a cinco de septiembre de dos mil once. --- LA SECRETARIA JUDICIAL, ELENA CEREZA BUENO.

2011/10383 – JUZGADO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO
Dª ELENA CEREZA BUENO, secretario/a del Juzgado de lo
Social nº Dos de Tarragona, hace saber:
Que en este Juzgado se ha tramitado expediente con el nº
1322/2008, instado por SEBASTIAN BAQUERO GRANADERO y
ALEJANDRO GARCIA MARQUEZ contra la empresa ALEJANDRO
ÁLVAREZ CARRASCO, TARRACOTEL, S.C.P. y DAVID TORRES MORA
en el cual se ha dictado auto de aclaración de sentencia por el que,
la parte dispositiva de la sentencia dictada en 1 de julio es como
sigue:
"FALLO; Que esitmando la demanda presentada por Sebastian
Baquero Ganadero y Alejandro Garcia Marquez, contra Tarracotel,
S.C.P., Alejandro Alvarez Carrasco y David Torres Mora, debo
condenar y condeno a la demandada Tarracotel, S.C.P., Alejandro
Alvarez Carrasco y David Torres Mora, a abonar conjunta y solida-
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riamente a Alejandro Garcia Marquez, la cantidad total de
4.816,52 euros brutos y a Sebastian Baquero Ganadero la cantidad
total de 1.446,01 euros brutos que deberán ser incrementados en un
10% por mora desde la fecha de su devengo hasta su completo
pago. Y ello con absolución del Fogasa; manteniendo íntegramente
el resto de los pronunciamientos contenidos en la resolucion."

Secretaría de este Juzgado de lo Social núm. tres.
En Tarragona, a cinco de septiembre de dos mil once. --- LA
SECRETARIA, PALOMA DE DIEGO MORENO.

Y para que sirva de notificación al demandado TARRACOTEL,
S.C.P, Alejandro Álvarez Carrasco y David Torres Mora, expido el
presente dado el ignorado paradero del mismo, haciéndole saber
que la copia de la resolución está a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado Social núm. Dos.

CITACIÓN EDICTAL

En Tarragona, seis de septiembre de dos mil once. --- La secretaria
judicial (ilegible).

2011/10385 – JUZGADO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO
Por el presente se notifica a la empresa ejecutada TARRACO
ERVAN, S.L., en ignorado paradero, que en el día 9.05.11 se ha
dictado AUTO de ejecución declarado incurso en apremio al deudor
por un importe principal de 2.523,71 euros más la suma de 757,11
euros presupuestados provisionalmente para costas. Todo ello en
demanda instada por EDINSON RAFEL ESCALLON ZARATE con el
número de orden 828/2008.
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.
Dª Elena Cereza Bueno, Secretaría Judicial del Juzgado de lo
Social nº dos de Tarragona.
Dado en Tarragona, a cinco de septiembre de dos mil once. --LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/10375 – JUZGADO SOCIAL N.º 3 DE TARRAGONA

EDICTO
Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL Nº TRES DE LOS DE TARRAGONA, hace saber: que
en este Juzgado se ha tramitado expediente núm. 1038/2010 E,
instados por Fadima Faye contra Jiri Cemer, en el cual se ha dictado
AUTO DE DESISTIMIENTO cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo que procede tener por desistida de su demanda a la
parte actora, ordenando el archivo de las actuaciones sin más
trámite.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REVISIÓN
ante el magistrado juez, que se debe presentar en este órgano
judicial en el plazo de CINCO días hábiles, contados desde el
siguiente al de la notificación, debiendo expresar la infracción en que
haya incurrido la resolución. Sin estos requisitos no se admitirá el
recurso. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos
respecto de la resolución recurrida (artículo 186.1 L.P.L.).
Lo decreto y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado JIRI CEMER
expido el presente dado el ignorado paradero del mismo, haciéndole
saber que la copia de la resolución está a su disposición en la

2011/10376 – JUZGADO SOCIAL N.º 3 DE TARRAGONA

SECRETARIA JUDICIAL PALOMA DE DIEGO MORENO DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM TRES DE LOS DE TARRAGONA:
HAGO SABER:
Que en este Juzgado se sigue expediente Nº 1258/2010 a
instancias de INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
contra MANUEL SABALETE CALAHORRO Y DIEGO SABALETE CALAHORRO en reclamación de PROCEDIMIENTO DE OFICIO.
Por el presente se cita a DIEGO SABALETE CALAHORRO quien
se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en Tarragona, av. Roma, 21, al objeto de
celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el dia 19 de
octubre de 2011 a las 10:30 con advertencia de que el juicio no se
suspenderá por incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto,
sentencia o se trate de emplazamiento.
Tarragona, a seis de septiembre de dos mil once. --- LA SECRETARIA (ilegible).

2011/10393 – JUZGADO SOCIAL N.º 3 DE TARRAGONA

EDICTO
Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. TRES DE LOS DE TARRAGONA, hace saber:
Que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.:
369/2011, ejecución núm.: 159/2011, instados por Rafel Serra
Paris contra COSOMAR, S.L., en el cual se ha dictado AUTO
DICTANDO LA ORDEN GENERAL DE EJECUCIÓN, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
"PARTE DISPOSITIVA
Dicto la orden general de ejecución de la sentencia devenida
firme dictada en los presentes autos contra COSOMAR, S.L. y
despacho de la ejecución contra el ejecutado por la cantidad total
de 60.022,05 EUR, de los que 50.018,37 EUR se corresponden al
principal (de los cuales, 44.671,77 euros se corresponden a la
indemnización y 5.346,60 euros se corresponden a los salarios de
tramitación, a razón de 93,80 euros por 57 días hábiles, desde el
día del alta médica, 10/05/101, hasta el 05/07/11 fecha de la
sentencia) y 5.001,84 EUR de intereses y 5.001,84 EUR de costas
presupuestados provisionalmente.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolo a la
ejecutada por medio de edicto que se publicará en el Boletin Oficial
de la Provincia de Tarragona.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra la presente resolución no
cabe recurso; de conformidad al artículo 556 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil el ejecutado en el plazo de diez días podrá
oponerse a ella si alega el pago o cumplimiento de lo ordenado por
título ejecutivo que habrá de justificar documentalmente.
Lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ
ICART, magistrado-juez del Juzgado de lo Social nº 3 de Tarragona.
Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL"
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Dijous, 15 - 9 - 2011

Y para que sirva de notificación al ejecutado COSOMAR, S.L.,
expido el presente dado el ignorado paradero del mismo, haciéndole
saber que la copia de la resolución está a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.

a TRANSPORTES C. CARREON, S.L. Se acuerda la ejecución de
la sentencia devenida firme dictada en los presentes autos
debiendo citar de comparecencia para incidente de no readmisión
a las partes.

Tarragona, veintinueve de julio de dos mil once. --- La secretaria
judicial (ilegible).

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra la presente resolución no
cabe recurso; sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda
oponerse al despacho de la ejecución en los términos previstos en
el artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el plazo de
diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente
auto.
Lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ
ICART, magistrado-juez del Juzgado de lo Social nº 3 de Tarragona.
Doy fe.

2011/10543 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 DE TARRAGONA

EDICTO
Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. TRES DE LOS DE TARRAGONA, hace saber:
Que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.:
353/2011, ejecución núm.: 161/2011, instados por Ismael
Guerrero Lupiañez contra TRANSPORTES C. CARREON, S.L., en el
cual se ha dictado AUTO y DILIGENCIA DE ORDENACIÓN del
siguiente tenor literal:
"JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE TARRAGONA
Av. Roma, 21 - 43005
Tel. 977 92 28 60
Fax 977 92 28 61
Ejecución 161/2011 INCIDENTE DE NO READMISIÓN
(Sección {1})
Demandas 353/2011
Parte ejecutante: Ismael Guerrero Lupiañez
Parte ejecutada: TRANSPORTES C. CARREON, S.L. B63516595
Diligencia.- En Tarragona a 28-07-2011. La extiendo yo la
Secretaria para hacer constar que en el día de hoy se ha presentado
escrito por la parte actora solicitando incidente de no readmisión,
con el cual se forma pieza separada con testimonio de los particulares correspondientes y se registra dándosele número de orden. Paso
a dar cuenta a S.S.ª. Doy fe.
LA SECRETARIA JUDICIAL
AUTO
En Tarragona, a 28-07-2011.
HECHOS
ÚNICO.- Con fecha de hoy ha tenido entrada en la Secretaría
de este Juzgado escrito presentado por la parte actora, en el cual
se se solicita incidente de no readmisión en procedimiento de
despido al no haber optado dentro de plazo la empresa
demandada.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- Siendo la empresa TRANSPORTES C. CARREON, S.L.
la condenada por despido improcedente la cual debía haber optado
en el plazo de cinco días por la indemnización o la readmisión, no
habiéndolo hecho proceder decretar la ejecución de la sentencia
dictada, a tenor de lo dispuesto en los arts. 276 y ss. de la Ley de
Procedimiento Laboral y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: despachar la orden general de ejecución del título
indicado a favor del ejecutante ISMAEL GUERRERO LUPIAÑEZ frente

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIA JUDICIAL, PALOMA DE DIEGO MORENO
En la misma fecha
Visto el auto despachando ejecución cítese a las partes para una
comparecencia ante este Juzgado, con traslado a la demandada de
copia del escrito de la parte actora, para el próximo día
19/09/2011 a las 11:10 horas de su mañana, al objeto de ser
oidas en el orden al incidente de no readmisión promovido, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 y ss., de la L.P.L., a
cuyo acto deberán comparecer provistas de los medios de prueba
de que intenten valerse; y advirtiéndose a las partes que no se
suspenderá dicho acto por falta de asistencia de la demandada
citada en forma y que si la parte actora no compareciere ni alegare
justa causa que a criterio de este Juzgado se lo impida, se le tendrá
por desistida de su solicitud procediéndose al archivo de las
presentes actuaciones sin más trámite.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: notifíquese esta resolución, advirtiendo que contra la misma cabe recurso de reposición a presentar
en este Juzgado dentro de los cinco días habiles siguientes al de recibirla cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que
se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral y artículos 451 y 452 de la LEC).
Así lo acuerda y firma la secretaria judicial. Doy fe.
LA SECRETARIA JUDICIAL"
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolo a la
ejecutada por medio de edicto que se publicará en el Boletin Oficial
de la Provincia de Tarragona.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra la presente resolución no
cabe recurso; de conformidad al artículo 556 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil el ejecutado en el plazo de diez días podrá
oponerse a ella si alega el pago o cumplimiento de lo ordenado por
título ejecutivo que habrá de justificar documentalmente.
Lo acuerda y firma la Ilma. Sr. Dª. HAIDÉ COSTA VILLARÓ, juez
SUSTITUTA del Juzgado de lo Social nº 3 de Tarragona. Doy fe.
LA JUEZ sustituta

LA SECRETARIA JUDICIAL"

Y para que sirva de notificación al ejecutado TRANSPORTES C.
CARREON, S.L., expido el presente dado el ignorado paradero del
mismo, haciéndole saber que la copia de la resolución está a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Tarragona, doce de septiembre de dos mil once. --- La secretaria
judicial (ilegible).

