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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

MINISTERI PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

2007/4926 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA

Secretaría General - Autorizaciones Administrativas

Edicto

Propaganda comercial aérea
D. Rodolfo Gutiérrez Sánchez, director de administración de la

empresa ALAMO AVIACION S.L., con domicilio en C/ O'Donell 9,
4º-D, de MADRID, se ha dirigido a esta Subdelegación del Gobierno
en solicitud de autorización, para realizar trabajos de propaganda
aérea sobre esta provincia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 20 de diciembre de 1966 (B.O.E. 24.12.66), se
abre plazo de VEINTE días para que los Ayuntamientos de la
provincia, si lo consideran procedente, comparezcan en el expe-
diente y aleguen lo que estimen oportuno en defensa de los intereses
municipales respectivos sobre la procedencia de la solicitud referen-
ciada.

Transcurrido el citado plazo sin que hayan comparecido en el
expediente, se estimará emitido informe favorable, sin perjuicio de la
adopción de medidas de seguridad y salvaguarda de los intereses
generales.

Tarragona, 18 de abril de 2007. --- EL DELEGADO DEL
GOBIERNO EN CATALUÑA. P.D. Resolución 17-5-05 Aptdo. 2º.2
(BOP 27-05-2005) LA SECRETARIA GENERAL, Carmen Puértolas
Sanz.

2007/6100 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA

Secretaría General - Autorizaciones Administrativas

Edicto

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
D. ROBERT PUJOL PIÑOL, gerente de la empresa PIROTECNIA

CATALANA, S.A., con domicilio en Vimbodí, Crta. de Vimbodí, km
2, solicita de esta Subdelegación del Gobierno autorización de
ampliación de capacidad de almacenamiento del depósito comercial
instalado en el taller de pirotecnia de su propiedad, sito en la Crta.
de Vimbodí a Vallclara, km 2, del tm de Vimbodí. 

Visto el expediente que se tramita en esta Subdelegación del
Gobierno en relación al asunto reseñado y de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 86, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas i del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre), se abre el período de información pública, a fin de
que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinarlo en
estas Oficinas (Negociado de Autorizaciones Administrativas) y
aducir lo que estimaren procedente en un plazo de VEINTE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente al de la publicación de este
edicto.

Tarragona, a 11 de mayo de 2007. --- EL DELEGADO DEL
GOBIERNO EN CATALUÑA. P.D. Resolución de 17-5-05 (BOP. 27-
5-05) EL SUBDELEGADO A DEL GOBIERNO, Joan Ma. Abelló
Alfonso.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT

2007/4439 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Nota - anuncio

Juan Francisco González Martínez, ha solicitado la concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas a derivar de un
pozo ubicado en el paraje Caminos de Tivissa (finca n.º 57 del
polígono 13) en la localidad de Garcia (Tarragona), con destino a
riego de 25,76 ha para lo cual solicita un volumen anual de
58.836 m3.

El aprovechamiento consiste en un pozo de sección circular de
165 m de profundidad y 350 mm de diámetro, la extracción del
agua se realiza por medio de bomba sumergida (electrobomba) de
17,5 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 Província de Tarragona, a cuyo efecto el expe-
diente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, P.º de Sagasta, 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 22 de marzo de 2007. --- El comisario de Aguas,
Rafael Romeo García.

2007/5725 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Nota - anuncio

MARÍA PILAR PEDROLA SEGARRA ha solicitado la concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos datos se indican a
continuación:

El aprovechamiento consiste en un pozo de 55 m de profundidad
situado en la margen derecha del río Ebro, fuera de zona de policía
de cauces, en el paraje Aubals (Po: 12, Pa: 48). El equipo de
elevación instalado consiste en una electrobomba de 7,5 C.V., el
caudal instantáneo es de 4,16 l/s. El agua se destinará al riego por
goteo de 4,3798 ha de viña, cerezo y melocotonero en las parcelas
17 y 37 del polígono 13 y en la parcela 48 del polígono 12, en el
T.M. de Miravet (Tarragona). El volumen total anual destinado es de
15.012 m3 y el caudal medio equivalente en el mes de máximo
consumo es de 1,52 l/s.

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 de Tarragona, 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 abril de 2007. --- El comisario de Aguas,
Rafael Romeo García.
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MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS

2007/6326 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Tarragona

RESOLUCIÓN SOBRE SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expe-
dientes sancionadores por una presunta situación irregular respecto a
la prestación por desempleo que viene percibiendo por no reno-
vacion de la demanda de empleo en la forma y fecha que se deter-
minan en el documento de renovación, contra los interesados que a
continuación 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.

H E C H O S
En su momento se le comunicó una propuesta de sanción por

dicho motivo, concediéndole el plazo de 15 días para que alegara
las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del
artículo 37, del Reglamento General sobre los procedimientos 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 928/1998, de 14 de mayo.

A los que son de aplicación los siguientes

F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 
1. Los motivos expresados en la propuesta son causa de pérdida

de la prestación por desempleo durante 1 MES según lo dispuesto en
el nº 1, letra a), del artículo 47 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto.

2. El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley autoriza al
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM) a dictar resolución
sobre esta materia.

Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados, y
demás de general aplicación, ha resuelto suspenderle la prestación
por desempleo que está siendo percibida por Ud. por el período de
1 MES .

Transcurrido el período de suspensión establecido, le será
reanudada de oficio la prestación, siempre que mantenga la
situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de
empleo, para lo cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.

Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado,
dispone de 30 días, contados desde la recepción de la presente
resolución, para interponer ante este Organismo, a través de su
Oficina de Empleo, la preceptiva reclamación previa a la vía juris-
diccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril. 

Tarragona, 17 de mayo de 2007. --- El director provincial, Elías
Martí Mendoza.

RELACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES
SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR NO

RENOVACIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO SEGÚN LO
DISPUESTO EN LA LEY 30/92

N.Exp. Año Fecha renovar demanda Apellidos, nombre
482 2007 28/01/2007 POLISTENA GUILLERMO MARIO
498 2007 29/01/2007 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS
508 2007 29/01/2007 BUITRAGO POZO RAMIRO
547 2007 30/01/2007 GHULAM MUSTAFA

N.Exp. Año Fecha renovar demanda Apellidos, nombre
642 2007 05/02/2007 HUERTAS VERA JUAN PABLO
649 2007 05/02/2007 PEDROLA MORA ANTONIA
753 2007 09/02/2007 MAZAIRA GARCIA VIRGINIA
760 2007 09/02/2007 ENCINAS ALMAGRO JAVIER
771 2007 12/02/2007 CLOTET BIGORRA EDUARDO
781 2007 12/02/2007 GIL MARQUES RICARDO
784 2007 12/02/2007 NIANE BAYE ABDOULAYE
785 2007 12/02/2007 DIOP SERIGNE
802 2007 19/01/2007 BLINKHORNE PHILIP JAMES
805 2007 29/01/2007 AHMAD AMIR
825 2007 13/02/2007 POWER RICHARD MICHAEL
882 2007 16/02/2007 GIMENEZ DE LAUSKI ROSA MARIA
884 2007 16/02/2007 SANCHEZ LARA JUAN
886 2007 16/02/2007 YUROV IGOR
891 2007 16/02/2007 SHEIK MUHAMMAD SHAKEEL ZAMAN
911 2007 19/02/2007 DIAN BAH MAMADOU
953 2007 21/02/2007 GOMEZ HARO ANTONIO
956 2007 21/02/2007 GUASCH FORTIT M. GORETTI
970 2007 22/02/2007 ULLAH INAYAT
973 2007 22/02/2007 ALONSO MOLINA PEDRO
980 2007 23/02/2007 MICHEL CUADRADO ELOISA
985 2007 23/02/2007 GUSELLA DANILO G.
993 2007 26/02/2007 LAZI TANI
994 2007 26/02/2007 MARTINEZ JUAN ANA ELISA
999 2007 26/02/2007 VEGA JIMENEZ M DEL PILAR
1001 2007 26/02/2007 PEREZ REYES BRISA MARINA
1002 2007 26/02/2007 GABARRON NIETO SUSANA
1003 2007 26/02/2007 PAMIES ALMENARA SANTIAGO
1040 2007 01/03/2007 SFASIF RABAH
1044 2007 01/03/2007 LUNA DE BARBER CAIXAL MARTA
1045 2007 01/03/2007 BORRERO MOLET SARA ALICIA
1076 2007 05/03/2007 EL ABBOUBI EL CHLIH
1077 2007 05/03/2007 KOPEC WISLAW
1080 2007 05/03/2007 MORAWA MAREK
1083 2007 05/03/2007 DIOP ABDOU
1095 2007 06/03/2007 BAUTISTA ZAPATA AMANDA
1099 2007 06/03/2007 ADAR MARIETA
1113 2007 08/03/2007 MOLINA GARIA Mª DEL PILAR
1116 2007 08/03/2007 LAOUEDJ SALAH EDDINE
1118 2007 08/03/2007 MAGHRI MY RACHID
1163 2007 14/03/2007 PIUS EKPIKA KATHERINE
1190 2007 15/03/2007 NORTHIA AVILA ALSACIO
1203 2007 16/03/2007 ARTOMOVA IRYNA
1207 2007 16/03/2007 PUGA ARANDA EVA MARIA
1210 2007 19/03/2007 ECH CHRIF MOHAMMED
1215 2007 19/03/2007 MONTOYA MERINO JOSE
1231 2007 20/03/2007 LOPEZ DE LA VEGA RAQUEL
1255 2007 22/03/2007 LOPEZ MIRALLES CRISTINA
1258 2007 22/03/2007 MOLINA FLORES HUGO XAVIER
1261 2007 22/03/2007 ABDELKRIM MOUHOUCH
1264 2007 22/03/2007 IZQUIERDO MONZON EMILIO
1269 2007 23/03/2007 RAMOS MATAIX AITOR
1290 2007 29/03/2007 CLAUSS GAUS FEDERICO G.
1292 2007 29/03/2007 ALTUNA CARRILLO JUAN CARLOS
1341 2007 14/02/2007 MUÑOZ ANDREU FRANCISCA

2007/6321 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anunci

En compliment del que estableix l'article 59.4 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
y del procediment administratiu comú (BOE de 27/11/92 y del
14/1/99), al haver estat retornada la resolució tramesa a BIO-PROT,
SA, amb domicili a Cr. Estany (Po. Riu Clar, Nave 3), 36, de
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TARRAGONA, notificada en forma a través del Servei de Correus, i
al desconèixer el seu parador, pel present anunci es notifica a
aquesta persona la següent resolució:

Se ha recibido solicitud de incapacidad temporal en régimen de
pago directo, formulada por el trabajador de esa empresa D.
Santiago Fernández Blanes, en la que nos indica que no percibe la
prestación económica en el régimen delegado a que se refiere el
artículo 16.1 de la O.M. De 25/11/1966 (BOE de 6/12/66),
sobre colaboración oligatoria de las empresas en la gestión de la
Seguridad Social.

Ponemos esta circunstancia en su conocimiento para que en el
plazo de diez días justifiquen documentalmente que se ha efectuado
el pago por parte de esa empresa, o bien nos indiquen los motivos
que impiden el abono de la prestación.

Les informamos que, transcurrido dicho plazo sin alegar causa
legal justificativa del incumplimiento, se reconocerá y abonará la
prestación por esta Entidad. Asimismo, se comunicará a la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo previsto en
el art. 19 de la O.M. De 25/11/1966, a los efectos que se refieren
los artículos 2 y 22.6 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (BOE de 8/8/2000), por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.

El DIRECTOR PROVINCIAL, P.D., la jefa de sección de IT pago
directo, Gloria Miana Escabosa.

2007/6437 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el
domicilio de la interesada (D.ª Jesusa ROLDAN LASERNA), de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se hace público el mantenimiento
de grado de la revisión de oficio solicitada en su día por esta
dirección provincial, relativa al expediente (2006/502950 Rev.
Oficio: 252/2006). 

RESOLUCIÓN:
Declaro que continúa afectada de INCAPACIDAD PERMA-

NENTE ABSOLUTA, con derecho a la pensión que percibe en la
actualidad.

Nombre, Jesusa ROLDAN LASERNA, con domicilio en C/
Gornals, 18, esc. C. 3º.4º / 43201 REUS 

Tarragona, 17 de mayo de 2007. --- El director provincial,
Narciso Martín Sanz.

2007/6448 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el
domicilio de la interesado (María Elena Folch Torres), de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, se hace público el mantenimiento de grado en la
revisión de oficio instada en su día a María Elena Folch Torres por el
INSS, relativa al expediente (2005/509911 Rev. oficio:
316/2006). 

RESOLUCIÓN
1. Declaro que María Elena Folch Torres no está afectada de

ningún grado de incapacidad permanente.
2. Dar de baja a la pensión que percibe la citada pensionista

con efectos desde 01/03/2007.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el art. del Real Decreto

771/1997 de 30 de mayo (BOE 31.05.97) por el que se esta-
blecen reglas de deteminación de los importes de las pagas extraor-
dinarias de las pensiones de la Seguridad Social, procede abonar el
finiquito de la prestación que se ha dado de baja.

Importe líquido: 194,44 euros.
Contra esta resolución puede presentar demanda ante el

Juzagado de lo Social, en el plazo de 30 dias, contados desde la
publicación de este escrito, de conformidad con lo establecido en el
art. 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobada por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Nombre, María Elena Folch Torres.; NIF: 42964578; domicilio:
c/ Pompeu Fabra, 37, Salou (43840)

Tarragona, 17 de mayo de 2007. --- El director provincial,
Narciso Martín Sanz.

2007/6445 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona - CAISS de El Vendrell

Anuncio

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27/11/92 y del 14/01/99), al haber sido devuelta la
resolución remitida a Dª. Joaquina Martínez Guillén, con domicilio en
C/ De Jesús, 25, 1º 2ª de Calafell, notificada en forma a través del
Servicio de Correos, y al desconocer su paradero, por el presente
anuncio se notifica a esta persona la siguiente resolución: 

D/Dña. JOAQUINA MARTÍNEZ GUILLEN
CL DE JESÚS, 25, 1º  2ª 
43820 CALAFELL

Régimen: GENERAL
Número Expte.: 43/2006/010448/78
I.P.F.: 1/047633674F
Núm.afiliación: 43/10031083/13
Fecha Hecho causante: 07/06/2006 

Examinada su solicitud de prestación de incapacidad temporal y
la documentación aportada, esta Dirección Provincial, en aplicación
a la legislación vigente, ha resuelto denegar la misma:

Según resolución cuya copia adjuntamos, por la que la baja
médica de fecha 07/06/2006 no tiene efectos económicos. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de treinta
días desde la notificación de la misma, de conformidad con lo esta-
blecido 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 (BOE 11 de abril).

EL DIRECTOR PROVINCIAL, P.D., SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE
INCAPACIDADES, GUILLERMO BORONAT CABRERA.

RESOLUCIÓN
Con fecha 23/02/2006 se emitió resolución denegatoria de

incapacidad permanente tras haber agotado el período máximo de
dieciocho meses de percepción de la incapacidad temporal. El día
07/06/2006 le ha sido expedida una nueva baja médica, sin que
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hayan trascurrido más de seis meses desde la mencionada resolución
denegatoria de incapacidad permanente.

El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 131 bis de la Ley
General de la Seguridad social establece que sólo podrá generarse
un nuevo proceso de incapacidad temporal por la misma o similar
patología si media un período de actividad laboral superior a seis
meses o si el Instituto Nacional de la Seguridad social, a través de
los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación
de incapacidad permanente del trabajador, emite la baja a los exclu-
sivos efectos de la prestación económica de incapacidad temporal.

Este Instituto Nacional de la Seguridad Social ha resuelto que la
baja de fecha 07/06/2006 emitida por el Servicio Público de
Salud (SPS), no tiene efectos económicos al tratarse de la misma o
similar patología y, por lo tanto, se ha agotado y extinguido la pres-
tación de incapacidad temporal que usted percibió.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30
días contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido 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, (BOE del 11 de abril).

El director provincial, Narciso Martín Sanz.

2007/6446 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona - CAISS de El Vendrell

Anuncio

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27/11/92 y del 14/01/99), al haber sido devuelta la
resolución remitida a Dª. Inés Conde Devesa, con domicilio en C/
Amadeu Vives 32, 1º 2ª del Vendrell, notificada en forma a través del
Servicio de Correos, y al desconocer su paradero, por el presente
anuncio se notifica a esta persona la siguiente resolución: 

INÉS CONDE DEVESA
CL AMADEU VIVES 32, 1º 2ª
43880 - EL FRANCAS - EL VENDRELL
ASUNTO: Extinción IT
Nº expte.: 43/2005/8843

RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
Con motivo de habérsele denegado la incapacidad permanente,

se ha producido con fecha 21/02/2007, la extinción de la pres-
tación de incapacidad temporal que venía percibiendo, de confor-
midad con lo establecido en la disposición adicional de la Orden
Ministerial de 23/11/1982.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30
días contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el art. 71 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por RDL 2/1995 de 7
de abril (BOE del 11 de abril).

EL DIRECTOR PROVINCIAL, P.D. El subdirector provincial de
Incapacidades, Guillermo Boronat Cabrera.

2007/6516 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona - CAISS de El Vendrell

Anuncio

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27/11/92 y del 14/01/99), al haber sido devuelta la
resolución remitida a D/Dª. Rosario Montañez García, con domicilio
en C/ Gessamí, 13, 1º 2ª, de Cunit, notificada en forma a través
del Servicio de Correos, y al desconocer su paradero, por el presente
anuncio se notifica a esta persona la siguiente resolución: 

ROSARIO MONTAÑEZ GARCÍA
CL GESSAMÍ, 13, 1 2
43881 - CUNIT
ASUNTO: extinción IT
Nº expte.: 43/2005/10291

RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

Con motivo de habérsele denegado la Incapacidad Permanente,
se ha producido con fecha 21/02/2007, la extinción de la pres-
tación de Incapacidad Temporal que venía percibiendo, de confor-
midad con lo establecido en la Disposición Adicional de la Orden
Ministerial de 23/11/1982.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30
días contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el art. 71 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por RDL 2/1995 de 7
de abril (BOE del 11 de abril).

EL DIRECTOR PROVINCIAL, P.D., el subdirector provincial de
Incapacidades, Guillermo Boronat Cabrera.

2007/6517 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona - CAISS de El Vendrell

Anuncio

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27/11/92 y del 14/01/99), al haber sido devuelta la
resolución remitida a D/Dª. Francisco Ramon Doblare Martín, con
domicilio en Avda. Can Nicolau 3, Bjos.2ª, de Cunit, notificada en
forma a través del Servicio de Correos, y al desconocer su paradero,
por el presente anuncio se notifica a esta persona la siguiente reso-
lución: 

D/Dña. FRANCISCO RAMON DOBLARE MARTIN
AVDA. CAN NICOLAU, 3, BJ, 2 
43881 CUNIT

Régimen: AUTÓNOMOS
Número Expte.: 43/2007/000862/25
I.P.F.: 1/035103877N
Núm.afiliación: 08/05338010/29
Fecha hecho causante: 07/01/2005 

Examinada su solicitud de prestación de incapacidad temporal y
la documentación aportada, esta Dirección Provincial, en aplicación
a la legislación vigente, ha resuelto denegar la misma:

Por haberse extinguido el derecho a la prestación económica al
transcurrir más de tres meses entre la fecha de la solicitud y la de su
alta médica por curación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
43.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
social (BOE 29-6-94). 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de treinta
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días desde la notificación de la misma, de conformidad con lo esta-
blecido 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 (BOE 11 de abril).

EL DIRECTOR PROVINCIAL, P.D., el subdirector provincial de
Incapacidades, Guillermo Boronat Cabrera.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

2007/6610 – BASE - GESTIÓ D’INGRESSOS

Gestió Econòmica

Edicte

El Ple d'aquesta Diputació, en sessió ordinària de data 25 de
maig de 2007, ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de
crèdit núm. 3 exercici 2007 del pressupost de BASE, Gestió
d'Ingressos de la Diputació de Tarragona, mitjançant suplement de
crèdit, finançat càrrec al romanent líquid de Tresoreria i per majors
ingressos.

De conformitat amb el que disposen els articles 169, 170 i 171
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, d'aprovació del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, queda exposat
al públic, a efectes de reclamació, per un termini de quinze dies,
durant els quals s'admetran reclamacions i suggeriments, i en el cas
de no presentar-se'n cap, s'entendrà definitivament aprovat.

Tarragona, 28 de maig de 2007. --- El president de BASE, Josep
Mª Llobet Guim.

2007/6622 – BASE - GESTIÓ D’INGRESSOS

Dept. de Gestió d’Ingressos i Facturació

Edicte 2007/11

Es comuniquen les següents ampliacions en relació a l'edicte
número 2007/3345 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, número 70, de 26 de març de 2007 pel qual s'exposava
el calendari fiscal i l'edicte de cobrament de determinats ingressos de
dret públic:

Municipi 051 - Creixell
Concepte 600 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica any

2007, el període de cobrament serà del 31 de maig de 2007, fins
el 31 de juliol de 2007.

Municipi 118 - Prades
Concepte 600 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica any

2007, el període de cobrament serà del 31 de maig de 2007, fins
el 31 de juliol de 2007.

La qual cosa es posa en coneixement dels contribuents i resta
d'obligats al pagament de conformitat amb l'article 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Així mateix es comunica que el pagament voluntari dels rebuts
pels conceptes i municipis esmentats es podrà efectuar en els
mateixos termes que els de la notificació inicial, llevat les correccions
ara efectuades.

Tarragona, 25 de maig de 2007. --- El president de BASE, Josep
M Llobet Guim. --- El secretari de BASE, p.d., Javier Bolinches
Vizcaíno.

2007/6583 – SECRETARIA GENERAL

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
25 de maig de 2007 

Aprovar l'acta de la sessió anterior del dia 18 de maig de 2007.

Aprovar i lliurar la part corresponent de redistribució de pèrdues
en el procés de liquidació per dissolució del Consorci del Dipòsit
Franc de Tarragona.

Emetre informe preceptiu per a la desagrupació municipis Cabra
del Camp i Figuerola del Camp per al manteniment comú de la
Secretaria-intervenció.

Modificar les bases generals, que han de regir els processos
selectius de places vacants de funcionaris i personal laboral durant
l'any 2007, en aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de
l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.

Aprovar les bases específiques i la convocatòria 07/006 que
han de regir la selecció d'una plaça de tècnic mitjà, torn promoció
interna.

Aprovar les bases específiques i la convocatòria 07/012 que
han de regir la selecció d'una plaça de tècnic mitjà, torn lliure.

Aprovar les bases específiques i la convocatòria 07/023 que
han de regir la selecció d'un lloc de treball laboral, de cap d'equip,
per a la Brigada Comarques Centre.

Aprovar les bases i les convocatòries que han de regir els
concursos per a la provisió de varis llocs de treball, reservats a funcio-
naris provincials 

Rectificar l'inventari de béns de la Diputació, des de l'1 de gener
al 31 de desembre de 2006.

Aprovar els preus justos per mutu acord amb un propietari afectat
pel projecte Acondicionament de l'accés a Marçà, carretera TV-
3002a. 

Aprovar els preus justos per mutu acord amb propietaris afectats
per diversos projectes d'obres.

Aprovar l'expedient de contractació de les obres de condicio-
nament i decoració del local de formació, ubicat al carrer Carles
Riba, 6, de Tarragona, amb un pressupost de contracta de
272.433,19 euros. 

Aprovar l'expedient de contractació de l'adquisició d'una
solució "FIREVALL" perimetral en alta disponibilitat, per a la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost de contracta de
57.000,00 euros.

Aprovar la contractació de l'adquisició per a l'actualització de
l'electrònica de la xarxa al Palau de la Diputació de Tarragona, per
un import de 35.161,47 euros.

Adjudicar el contracte de les obres d'arranjament de la coberta
de l'Escola d'Art i Disseny de Reus.

Adjudicar el contracte de les obres de remodelació de sanitaris a
la planta baixa del Col·legi Sant Rafael de Tarragona.

Aprovar certificació final del contracte de les obres d'accés als
Pallaresos, carretera TV-2236. 
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Aprovar Actes de diversos contractes.

Tornar garanties definitives constituïdes amb motiu de diversos
contractes.

Aprovar l'expedient de contractació de les obres de construcció
de voreres a la travessera d'Albinyana, carretera TV-2043, amb un
pressupost de contracta de 59.896,08 euros.

Adjudicar el contracte de renovació del mobiliari de la Unitat
d'Arquitectura Municipal del SAM i de Unitat de Contractació i
Aprovisionaments dels Serveis Interns de la Diputació de Tarragona.

Concedir subvencions de caràcter singular extraordinari per a
restauració de monuments històrics artístics. 

Concedir i denegar beques individuals per a escolars que assis-
teixen a col·legis d'educació especial - any 2007

- Escola Verge de la Cinta, de Tortosa
- Centre EE Ntra. Sra. del Mar, de Reus
- Centre La Muntanyeta, de Tarragona

Concedir una subvenció a la URV- Universitat d'Estiu de les Terres
de l'Ebre, per possibilitar la realització d'activitats educatives a la
zona d'influència durant l'any 2007, i aprovació del conveni per
regular-la.

Concedir una subvenció, al Centre Associat de Tortosa de la
UNED, per al funcionament i les activitats de l'any 2007 i aprovació
del conveni.

Concedir una subvenció a la Lliga Contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, per al programa d'ac-
tuacions de l'any 2007 i aprovació del conveni.

Concedir subvencions a entitats, com ajuts d'atenció puntual de
caràcter singular.

Resoldre l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
iniciada d'ofici per la Diputació pels danys soferts a un vehicle del
C.E.E Sant Jordi.

Aprovar inicialment el Projecte d'instal·lacions semafòriques a la
intersecció dels carrers vint i vint-i-set a la travessera de la TV-3409 a
Camarles, amb un pressupost d'execució per contracta de
69.337,42 euros.

Aprovar definitivament el Projecte d'accés a Perafort des de la
carretera TV-2231, amb un pressupost d'execució per contracta
d'1.078.571,25 euros.

Aprovar la cessió, a l'Ajuntament del Vendrell, de l'enjardinament
i l'enllumenat de la rotonda prevista al Projecte de rotonda a la inter-
secció de les carreteres TP-2044 i TV-2048 (accés a Sant Vicenç de
Calders).

Aprovar la cessió, a l'Ajuntament del Vendrell, de l'enllumenat,
l'enjardinament i les instal·lacions de reg de dues rotondes previstes
al Projecte modificat de l'acondiciament de la carretera TV-2127,
entre el Vendrell i Sant Salvador.

Aprovar la cessió, a l'Ajuntament del Catllar, de les instal·lacions
de la rotonda lateral situada al PK 1+420 de la carretera TP-2039,
del Catllar a la N-340.

Aprovar la cessió, a l'Ajuntament de Vilaplana, del manteniment
de l'enjardinament i de les instal·lacions de reg de la rotonda situada
al PK 7,740 de la carretera T-704, de la N-420 a Prades.

Aprovar la cessió, a l'Ajuntament, d'Ulldecona de les
instal·lacions de la rotonda a la travessia d'Ulldecona, carretera TV-
3319. 

Aprovar definitivament el Projecte d'acondiciament de revolts a
l'accés a Savallà del Comtat, amb un pressupost de contracta de
676.081,26 euros.

Aprovar la cessió, a l'Ajuntament de la Secuita, de les
instal·lacions de la rotonda prevista al Projecte d'acondiciament de la
carretera TP-2031 (PK 11,00), tram els Pallaresos - l'Argilaga. 

Aprovar la cessió, a l'Ajuntament de Castellvell del Camp, del
manteniment de l'enjardinament, de l'enllumenat i de les instal·lacions
de reg de la rotonda d'accés al nucli urbà de Castellvell del Camp,
carretera TP-7049. 

Aprovar la cessió, a l'Ajuntament d'Alcanar, de les instal·lacions
de la rotonda prevista al Projecte de rotonda a la intersecció de la
ronda del Remei, carretera TV-3321.

Rectificar l'acord de la Junta de Govern de 24 de novembre de
2006 relatiu a la concessió de subvenció a l'ajuntament Senan del
programa ARTIC.

Aprovar l'aportació a l'ACM per l'edició del "Directori
d'Institucions 2007". 

Concedir subvencions destinades a obres d'arranjament i millora
d'edificis d'ermites i els seus espais annexos. 

Acceptar renúncies de les subvencions concedides per arran-
jament d'ermites de: Capafonts, Benifallet i Flix. 

Concedir pròrroga per a la justificació de la subvenció
concedida per planejament bàsic municipal, a l'Ajuntament de
l'Albiol. 

Concedir subvencions per a garantir la seguretat en les piscines
municipals als Ajuntaments de: Alió, Miravet i Prat de Comte 

Concedir subvencions per al control del subministrament de
l'aigua potable per al consum humà als ajuntaments de: Alió,
Blancafort, Horta de Sant Joan, Mont-ral, el Pinell de Brai, Prat de
Comte, Riudecanyes i Vinebre. 

Concedir subvencions per al Programa Àrtic als ajuntaments de:
Poboleda, Prat de Comte, Salomó i la Torre de l'Espanyol. 

Concedir subvencions per al control d'animals peridomèstics als
ajuntaments de: Blancafort, Figuerola del Camp, La Sénia, Les Piles,
Roquetes i Vilanova d'Escornalbou. 

Desestimar la sol·licitud de subvenció per l'arranjament d'edificis
d'esglésies parroquials de l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat.

Incloure al programa d'assistència tècnica per a la redacció de
projectes mediambientals innovadors i sostenibles a l'Ajuntament de
la Fatarella (exp. 2006-3496). 

Concedir subvencions d'educació ambiental (any 2007). 

Concedir pròrroga, per a la justificació de la subvenció
concedida d'àrees de lleure, a l'Ajuntament d'Ulldecona. 

Concedir subvenció de participació ciutadana a l'Ajuntament de
Cunit. 
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Desestimar subvenció d'àrees de lleure a l'Ajuntament de
Benifallet. 

Concedir pròrroga per a la justificació de subvencions d'àrees de
lleure, al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Concedir una subvenció a l'Ajuntament de Falset per l'elaboració
del projecte museogràfic del Centre d'Interpretació del Vi i aprovar el
conveni corresponent.

Aprovar la concessió de subvencions per accions de desenvolu-
pament local i de caire agropecuari i pesquer exercici 2007. 

Aprovar la realització de l'activitat Banda Simfònica dels Centres
d'ensenyaments musicals de la Diputació de Tarragona

Aprovar el projecte de l'Escola i Conservatori de Musica de
Tarragona: edició del llibre/CD El somni de Fosca, curs 2006/07.

Aprovar la realització de l'activitat 7è Festival i curs Internacional
d Música de Tarragona 

Aprovar l'addenda al Conveni entre el Departament d'Educació
de la Generalitat i la Diputació de Tarragona per al finançament de
l'Escola d'Art i disseny de Reus.

Aprovar l'addenda al Conveni entre el Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per al
finançament de l'Escola d'Art i disseny de Tarragona.

Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre el Patronat
de Turisme de la Diputació de Tarragona i l'Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), per a la
promoció conjunta de la marca turística "Terres de l'Ebre" i la
promoció dels recursos de les Terres de l'Ebre.

Aprovar la memoria valorada i l'expedient de contractació de les
obres d'instal.lació d'una marquesina a l'aparcament posterior del
Palau de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost de contracta
de 59.660,66 euros.

Tarragona, 25 de maig de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2007/6584 – SECRETARIA GENERAL

EXTRACTES DELS ACORDS DEL PLE ORDINARI DE LA DIPUTACIÓ
25 de maig de 2007 

Aprovar l'acta de la sessió anterior del dia 27 d'abril de 2007.

Quedar assabentats i ratificar els Decrets de la Presidència del
núm. 1.020 al 1.292.

Resoldre les al·legacions presentades per l'IRTA i el Departament
d'Agricultura, Alimentació i Acció rural i declaració de lesivitat dels
acords de maig i desembre de 2003 relatius a aportacions a l'IRTA.

Promoure incident d'execució de la Sentència núm. 778/2006,
dictada en data 2 d'octubre de 2006 pel Tribunal superior de Justícia
de Catalunya.

Integrar els grups de classificació existents del personal funcionari
en els grups de classificació professional de funcionaris previstos en
l'Estatut Bàsic de l'empleat públic 

Revisar el lloc de treball dels funcionaris als quals els hi manquen
tres anys per a la seva jubilació 

Modificar el nivell retributiu de varis llocs de treball ocupats per
funcionaris provincials.

Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball del personal
funcionari i laboral d'aquesta Diputació.

Cedir a l'ajuntament de Bonastre la titularitat de la travessera
urbana de la carretera TV-2401, de la N-340 a la TV-2042 per Roda
de Barà a Bonastre.

Cedir a l'Ajuntament d'Ulldecona el tram final del camí d'accés al
Castell i del de circumval·lació al mateix. 

Ratificar l'acord de la Junta de Govern de concessió d'una
subvenció a l'ajuntament de Tarragona per a la realització i la publi-
cació de La Història de Tarragona en 7 volums a realitzar durant el
període 2007-2010 i aprovació del conveni corresponent. 

Aprovar la modificació de la norma reguladora de preu públic
per la prestació del servei d'Internet per part d'OASI pel 2007

Aprovar la taxa per la utilització d'un espai de la pàgina web del
PTDT per l'explotació d'una central de reserves on. line en l'àmbit de
les comarques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre i aprovació
de l'Ordenança Fiscal reguladora. 

Aprovar la modificació de crèdit num. 3 del pressupost de BASE-
Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2007.

Aprovar la concertació de l'operació de crèdit que ha de finançar
l'adquisició del solar per a l'edificació de la seu central de BASE-
Gestió d'Ingressos.

Acceptar la delegació de facultats en matèria de la recaptació en
període executiu de les Contribucions especials, quotes d'urbanit-
zació i conservació, multes i sancions i execucions subsidiàries, així
com la regularització de diverses delegacions de l'ajuntament de
Capçanes.

Acceptar la delegació de facultats en matèria de la recaptació en
període executiu de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, de les contribucions especials, quotes d'urbanització i conser-
vació , multes i sancions i execucions subsidiàries, així com la regu-
larització de diverses delegacions de l'ajuntament del Rourell. 

Aprovar el Reglament de l'e-SAM del Servei d'Assistència
Municipal

Ratificar l'acord del Consell Directiu de l'OA Escoles de Música i
Conservatoris de Grau Mitjà de la Diputació de Tarragona, de data
21.05.07, de l'aprovació del Reglament de Regim Intern de l'Escola
de Música i Conservatori de Tortosa.

Aprovar la modificació del contracte de les obres de remode-
lació, rehabilitació i cobriment de la Plaça de Braus (1a fase) subscrit
amb la UTE Acciona Infraestructures SA i M i J Gruas SA

Tarragona, 25 de maig de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2007/6577 – SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

Anunci de la Diputació de Tarragona sobre l'aprovació definitiva
d'un projecte 

La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 25 de maig
de 2007, acceptant la proposta de la Comissió Informativa dels
Serveis d'Assistència al Territori va acordar el següent:
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La Junta de Govern, en sessió del dia 23 de febrer de 2007, va
aprovar inicialment el projecte d'accés a Perafort des de la carretera
N-240, carretera TV-2231, amb un pressupost de contracta
d'1.078.571,25 euros.

En compliment del que disposa l'article 235.2 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, ha estat sotmès a
informació pública mitjançant anunci en el BOP de Tarragona, núm.
50, d'1 de març de 2007, sense que s'hagin presentat reclama-
cions. 

Per a la seva tramitació s'ha sol·licitat informe de l'Ajuntament de
Perafort i autorització administrativa del Ministeri de Foment i de
l'Agència Catalana de l'Aigua.

Amb data 12 d'abril de 2007 s'ha rebut l'autorització adminis-
trativa de l'Agència Catalana de l'Aigua i amb data 13 d'abril de
2007 s'ha rebut la del Ministeri de Foment, ambdues amb un seguit
de condicions particulars i generals i que consten en l'expedient de
tramitació del projecte.

Amb data 19 d'abril de 2007 el Ple de l'Ajuntament de Perafort
ha acordat aprovar el projecte de referència.

Amb data 23 d'abril de 2007 el coordinador del Servei
d'Assistència al Territori emet un informe en què fa constar que no hi
ha cap inconvenient a acceptar les condicions imposades per les
autoritzacions administratives del Ministeri de Foment i l'Agència
Catalana de l'Aigua i es tindran en compte en el moment d'executar
les obres.

Per tot això, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el projecte d'accés a Perafort des de la

carretera N-240, carretera TV-2231, amb un pressupost de contracta
d'1.078.571,25 euros, i que consta de memòria, plànols, plec de
condicions facultatives i pressupost.

2. Notificar el contingut d'aquest acord al Ministeri de Foment, a
l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'Ajuntament de Perafort.

3. Iniciar l'expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets
afectats, tota vegada que l'anterior aprovació del projecte porta
implícita la declaració d'utilitat pública, i la necessitat d'ocupació.

4. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats, amb
expressió dels propietaris i demés circumstàncies, i exposar-la al
públic pel termini reglamentari.

Si es vol impugnar la present resolució/acte transcrit, que posa fi
a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publi-
cació.

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 publicació.

Tarragona, 28 de maig de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2007/6578 – SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

Anunci de la Diputació de Tarragona sobre l'aprovació definitiva
d'un projecte 

La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 25 de maig
de 2007, acceptant la proposta de la Comissió Informativa dels
Serveis d'Assistència al Territori va acordar el següent:

La Junta de Govern, en sessió del dia 30 de març de 2007, va
aprovar inicialment el projecte d'acondiciament de revolts a l'accés a
Savallà del Comtat, amb un pressupost de contracta de 676.081,26
euros.

En compliment del que disposa l'article 235.2 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, ha estat sotmès a
informació pública mitjançant anunci en el BOP de Tarragona, núm.
79, de 5 d'abril de 2007, sense que s'hagin presentat reclama-
cions. 

L'Ajuntament de Savallà del Comtat amb data 20 d'abril de
2007 ha acordat aprovar el projecte de referència.

Per tot això, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el Projecte d'acondiciament de revolts

a l'accés a Savallà del Comtat, amb un pressupost de contracta de
676.081,26 euros, i que consta de memòria, plànols, plec de condi-
cions facultatives i pressupost.

2. Iniciar l'expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets
afectats, tota vegada que l'anterior aprovació del projecte porta
implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació.

3. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats, amb
expressió dels propietaris i demés circumstàncies, i exposar-la al
públic pel termini reglamentari.

Si es vol impugnar la present resolució/acte transcrit, que posa fi
a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publi-
cació.

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 publicació.

Tarragona, 28 de maig de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2007/6579 – SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

Anunci

La Diputació de Tarragona, en sessió de la Junta de Govern del
dia 25 de maig de 2007, va aprovar inicialment el projecte
d'instal·lacions semafòriques en la intersecció dels carrers vint i vint-i-
set a la travessera de la TV-3409 a Camarles, amb un pressupost de
contracta de 69.337,42 euros.

També va acordar exposar-lo al públic pel termini de trenta dies
hàbils, per tal que es puguin formular reclamacions, transcorregut l'es-
mentat termini la Diputació resoldrà sobre el projecte i si cal sobre les
reclamacions.

L'esmentat projecte es troba exposat al públic als Serveis
Tècnics Territorials d'aquesta Diputació, els dies feiners en hores
d'oficina.

La qual cosa es fa pública, d'acord amb l'article 235.2 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.

Tarragona, 28 de maig de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2007/6607 – SERVEIS DE RECURSOS HUMANS

RESOLUCIÓ de 25-05-2007, per la qual s'aprova i es fa pública la
llista provisional d'admesos i exclosos i d'aspirants que han de
realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana en la
convocatòria del procés selectiu d'un lloc de treball laboral de
professor de contrabaix (25%) per a l'Escola i Conservatori de
Música de Tortosa, torn lliure, es determina la data, l'hora i el lloc
de començament de les proves i es designa el tribunal (convo-
catòria 07/002)

1. Entitat convocant
Diputació de Tarragona.
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2. Objecte de la convocatòria
Provisió, mitjançant concurs-oposició, d'un lloc de treball laboral

de professor de contrabaix (25%) per a l'Escola i Conservatori de
Música de Tortosa, torn lliure (BOP de Tarragona núm. 74, de 30-
03-07).

3. Llista provisional d'aspirants d'admesos i exclosos
La llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb indi-

cació dels motius d'exclusió, dels que han presentat sol·licitud per
participar en el procés selectiu de l'esmentada convocatòria, és la
següent:

Admesos
Cognoms, nom DNI
CHIVA APARICI, Juan Carlos 18968493W

Exclosos
Cap

Els aspirants disposen d'un termini de deu dies, comptats a partir
de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, per presentar les reclamacions que creguin
oportunes adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut
produir en la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos o per
adjuntar la documentació que es requereix a la base segona de la
convocatòria.

Igualment, tant els aspirants exclosos com els omesos, per no
figurar en la llista provisional d'admesos ni en la d'exclosos, poden
subsanar dins aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la
seva no admissió o l'omissió simultània en la llista d'admesos i
exclosos. 

S'entendrà que els aspirants exclosos que no esmenin en el termini
indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desis-
teixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s'entendrà definitivament
aprovada aquesta llista d'admesos i exclosos.

En qualsevol cas i per tal d'evitar errors i, en el cas que se'n
produeixin, a fi de possibilitar-ne l'esmena en el termini adequat i en
la forma escaient, cal que els aspirants comprovin fefaentment que no
figuren en la llista d'exclosos i que el seu nom consta en la llista d'ad-
mesos.

4. Llista provisional d'aspirants que han de realitzar l'exercici de
coneixements de llengua catalana 

Determinar que l'aspirant que ha de realitzar el primer exercici
de la convocatòria per no haver acreditat documentalment el
requisit d'estar en possessió del nivell de català exigit (nivell C) és
el següent:

Cognoms, nom DNI
CHIVA APARICI, Juan Carlos 18968493W

i està convocat per a la realització d'aquest exercici en la data, l'hora
i el lloc següents:

Data: 18/06/2007 
Hora: 9:00 h
Lloc: Sala Santiago Costa de la Diputació de Tarragona (Ps. Sant

Antoni, 100 - Tarragona)

5. Exposició de les llistes
Les llistes completes i certificades d'aspirants admesos i exclosos

i d'aspirants que han de realitzar l'exercici de coneixements de
llengua catalana s'exposen al tauler d'anuncis de la corporació (pg.
de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona).

Així mateix, els aspirants poden consultar la seva situació en
aquestes llistes a través de l'adreça d'Internet http://ebop.altanet.org,
o mitjançant el telèfon 977 29 66 18, dels Serveis de Recursos
Humans.

6. Composició del tribunal qualificador
La composició del tribunal qualificador de les proves és la

següent:

President
Sra. Josepa Zamora Barceló, com a titular; i el Sr. Àlex Grau
Orts, com a suplent.

Vocals
Sr. Jonathan Camps Ventura, com a titular; i el Sr. Christoph
Rahn, com a suplent.
Sra. Clara Llop Bosch, com a titular; i el Sr. Ruben Domingo
Boloix, com a suplent.
Sra. Teresa Alfaro Bozalongo, com a titular; i la Sra.Pilar
Casas Rom, com a suplent.
Sr. Mario Lisarde Beinat, com a titular, i el Sr. David Matheu
Haskell-Bell, com a suplent.
Sr. Jordi Monrós Garate, com a titular; i el Sr. Antoni Serret
Masià, com a suplent.

Secretària
Sra. M. Carme Lledó Brú, com a titular; i la Sra. Marta
Maymús Colomar, com a suplent.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden
recusar-los, en el termini de deu dies, quan hi concorrin les
circumstàncies que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. En el cas que per raó d'abs-
tenció, de recusació o d'impossibilitat justificada d'assistència algun
dels membres titulars no puguin assistir-hi han de comunicar-ho als
seus suplents per garantir-ne la presència.

7. Data, hora i lloc de realització de les proves
L'aspirant declarat admès, en el cas que fos declarat apte en el

primer exercici de la convocatòria, és convocat per a la continuació
del procés selectiu (segon exercici) d'acord amb la data, l'hora i el
lloc que s'indiquen a continuació:

Dia: 02/07/2007
Hora: 9:30 h
Lloc: Conservatori i Escola de Música de Tortosa (C. de la Rosa,

6 -Palau Oriol- Tortosa)
El mateix dia s'ha d'anunciar la data, l'hora i el lloc per a la realit-

zació del següent exercici, mitjançant exposició pública en el tauler
d'anuncis de la corporació.

Els aspirants s'han de presentar proveïts del DNI i un bolígraf.

8. Ordre d'actuació dels aspirants
L'actuació dels aspirants en les proves que no es puguin

realitzar conjuntament s'ha d'iniciar amb l'aspirant el primer
cognom del qual comenci per la lletra T, de conformitat amb el
resultat del sorteig realitzat en el seu dia (BOP de Tarragona núm.
85, de 13/04/2007). 

9. Publicació dels anuncis successius
Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s'han de

publicar al tauler d'anuncis de la corporació.

10. Recursos
Si es vol impugnar aquesta 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 inter-
posar 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.

Tarragona, 25 de maig de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.
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CONSELLS COMARCALS

2007/6452 – CONSELL COMARCAL
DE LA CONCA DE BARBERÀ

Edicte

Aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà
de data 28 de març de 2007, aprovà l'Ordenança fiscal reguladora
de la tarifa a aplicar als usuaris del transport jove de la Conca de
Barberà, publicada en el BOPT núm. 88, de 17 d'abril de 2007 i
exposada al públic en el termini de 30 dies i donat que no s'ha
presentat cap reclamació ni suggeriment, s'eleva a definitiva l'es-
mentada aprovació.

TARIFA A APLICAR AL SERVEI DE TRANSPORT JOVE COMARCAL

CONCEPTE IMPORT
TARIFA D'USUARI DEL TRANSPORT JOVE 2,00* euros per viatge IVA inclòs

Montblanc, 24 de maig de 2007. --- El secretari, Xavier Salvadó
i Vives.

2007/6371 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte

Per Decret de la Presidència núm. 40/2007, de 22/5/2007,
s'ha autoritzat la contractació de la senyora Josefina Cortiella
Navarro, DNI 39837670-Z, d'acord amb les dades següents:

- Modalitat contractual: contracte de treball de durada deter-
minada, a temps parcial, per obra o servei determinat:

Exp. 1/2007 Exp. 13/2007
De 13.00 a 14.30 h, dimarts i divendres D'11.30 a 12.30 h, dimarts i divendres
1.30 h/dia per atenció domiciliària 1.00 h/dia per atenció domiciliària

Exp. 15/2007 Exp. 24/2007
D'11.15 a 12.45 h, dilluns i dijous De 10.15 a 11.15 h, de dilluns a divendres
1.30 h/dia per atenció personal 1.00 h/dia per atenció personal

Exp. 25/2007
De 9.00 a 10.00 h, de dilluns a divendres
1.00 h/dia per atenció personal

- Data inicial: 22-5-2007
- Data final: la de finalització del servei.
- Retribució bruta: 7,03 euros hora, per atenció personal i 6,14

euros hora, per atenció domiciliària.

Móra d'Ebre, 22 de maig de 2007. --- El president, Josep Solé i
Arnal.

2007/6389 – CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Anunci

D'acord amb el que s'estableix als articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, i una vegada
intentades les notificacions de les pertinents resolucions als últims
domicilis coneguts dels senyors que s'esmenten, sense que s'hagin
pogut efectuar, es practiquen les mateixes mitjançant aquest anunci,
sent el seu contingut bàsic el següent:

Data Municipi Municipi
notificació Nom del propietari darrer domicili Matrícula abandonament
11/01/07 Cristian Marcelo Barraza Torres Constantí T-2258-O Constantí
11/01/07 Maria Isabel Castro Gabarri Tarragona 0574-CHF Constantí
11/01/07 Magdalena Martos Sorroche Tarragona T-5788-AD Constantí
11/01/07 Miguel López Tortosa Tarragona T-2845-BF Constantí
18/04/07 Omar Lakjaa Tarragona B-6630-FN Constantí
11/01/07 Aissa Belhaddad El Morell B-7295-UK El Morell
11/01/07 Mustapha Zarrouk El Vendrell B-7891-OW La Riera de Gaià

Contingut de les resolucions: notificació de retirada d'un vehicle
presumptament abandonat i atorgament al propietari d'un termini de
15 dies a comptar des de l'endemà de rebre la notificació per a la
seva recuperació; en cas contrari serà declarat residu i es procedirà
al seu desballestament i descontaminació el qual porta més d'un mes
estacionat i presenta desperfectes que fan impossible el seu
desplaçament per medis propis.

La denúncia, els antecedents i proves documentals de l'abando-
nament a la via pública del vehicle, de la retirada i de la custòdia
del mateix figuren a l'expedient administratiu.

S'informa al propietari que disposa d'un darrer termini de 15 dies
per recuperar el vehicle, el qual serà declarat definitivament residu, a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci i que en
cas de no retirar-lo serà desballestat i descontaminat anant tots els
costos al seu càrrec.

Tot el que es posa en coneixement de l'interessat perquè pugui
consultar l'expedient administratiu que figura en el departament de
medi ambient, iniciant-se el còmput per interposar els recursos
indicats a l'esmentada resolució des de la data d'aquesta publi-
cació.

Tarragona, 17 de maig de 2007. --- El secretari, Josep Gómez
Belluga.

AJUNTAMENTS

2007/6520 – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte

Rectificació d'errada de la inserció amb núm. 2007/5110
publicada al BOPT, núm. 103, de data 4 de maig de 2007 referent
a la publicació de l'Ordenança municipal del mercat ambulant de
l'Arboç.

A la plana 12, article 14
on diu:
"(...) - Són personals i intransferibles, amb les consideracions que

estableixen a l'article 17 d'aquest Reglament. (…)"
Ha de dir:
"(...) - Són personals i intransferibles, amb les consideracions que

estableixen a l'article 15 d'aquest Reglament. (…)" 

El que es fa públic als efectes escaients.

L'Arboç, 11 de maig de 2007. --- L’alcalde, Carles Ribé i Solé.

2007/6457 – AJUNTAMENT DE BOTARELL

Edicte

Per decret de l'Alcaldia de data 9 de febrer de 2007 es va
incoar un expedient per donar de baixa per inscripció indeguda a les
persones que figuren empadronades en el padró d'habitants muni-
cipal sense tenir la residència efectiva al municipi (art. 54 del
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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 15 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 Botarell.

Les persones interessades són les següents:
Didier Lezaun
Michelangelo Cordioli
Tiziano Tezza
Frank Siegfried Lauber

Botarell, 23 de maig de 2007. --- L'alcaldessa, Montserrat Roca
Navarro.

2007/6458 – AJUNTAMENT DE BOTARELL

Edicte

Per decret de l'Alcaldia de data 6 de març de 2007 es va incoar
un expedient per donar de baixa per inscripció indeguda a les
persones que figuren empadronades en el padró d'habitants muni-
cipal 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 15 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 Botarell.

Les persones interessades són les següents:
Abdelkader Bouakka
Abderrahmane Bouakka
Ilham Bouakka
Mohammed Bouakka

Botarell, 23 de maig de 2007. --- L'alcaldessa, Montserrat Roca
Navarro.

2007/6370 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte

Transcorregut el termini d'exposició al públic de la modificació
de l'Ordenança municipal de convivència i ús dels espais públics
del municipi de Calafell aprovada definitivament pel Ple de la
corporació, en sessió ordinària de data 6 de març de 2007,
publicat inicialment al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
el dia 14 d'abril de 2007, núm. 86, no havent-se presentat al·lega-

cions, reclamacions i/o suggeriments, l'esmentat acord s'eleva a
definitiu. 

Transcorregut el termini al qual fan referència els arts 65,2 i 70
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril, es procedeix a la publi-
cació del text íntegre.

Contra els mateixos, que esgoten la via administrativa, podreu
interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, davant
la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, d'acord amb els articles 10.1.a), 14, 25 i 46 de la Llei
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 107.3 de la Llei
30/1992.

Això sense perjudici de qualsevol altre recurs que cregueu oportú. 

Modificació article 38 de l'Ordenança general de convivència
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell

Article 38 inclusió apartat 6)
REPARTIMENT DE PUBLICITAT:
a) Publicitat manual o repartiment d'impresos en paper o a

través de mecanismes semblants, a la via pública i de forma
individualitzada, 10 euros per cada dia.

b) Repartiment domiciliari de publicitat o distribució mitjançant
lliurament directe als propietaris o usuaris d'habitatges,
oficines i despatxos, o la seva introducció en bústies indivi-
duals o col·lectius dels immobles, 10 euros per cada dia.

c) Publicitat lliurada mitjançant l'ús de vehicles, estacionats o en
circulació, i la difusió de missatges publicitaris per instruments,
20 euros per cada dia.

d) Publicitat audiovisual i telemàtica, desenvolupada mitjançant
el suport d'instruments àudio-visuals, mecànics, elèctrics o
electrònics, situats a qualsevol superfície, fixa o mòbil. S'hi
inclourà la publicitat realitzada a través de mitjans informàtics
diversos, 20 euros per cada dia.

Calafell, 22 de maig de 2007. --- El tinent d’alcalde de Via
Pública, Enric Vaqué i Font.

2007/6205 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte

Es fa públic que el text del Reglament de la Caixa General de
Dipòsits ha esdevingut aprovat definitivament en virtut del procediment
previst a l'art. 66.1 del Decret 179/1995, d'aprovació del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en haver-se
aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en la sessió el dia 21 de
desembre de 2006, havent-se donat compliment als tràmits d'expo-
sició pública reglamentària, i havent-se certificat que durant el
període d'exposició pública no han estat presentades al·legacions ni
reclamacions.

La transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra
ella podeu interposar el recurs següent:

Recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent al de la publicació del present edicte, tot això de confor-
mitat amb allò que disposen els articles 10.1, 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de
juliol de 1998, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, de 23
de desembre.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que
s'estimi procedent, d'acord amb allò que disposa l'art. 58.2 de la Llei
30/1992.

Es fa públic el text íntegre del Reglament:
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REGLAMENT DE LA CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS
DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Títol I
Disposicions generals.

Article 1. Caixa General de Dipòsits.
1. La Caixa General de Dipòsits de l'Ajuntament de Cambrils és

un servei públic de caràcter administratiu
2. L'exercici de les competències atribuïdes a la Caixa General

de Dipòsits de l'Ajuntament de Cambrils correspon a la Tresoreria
Municipal.

Títol II
Garanties

Capítol I
Disposicions generals.

Article 2. Àmbit.
1. Es presentaran davant de la Tresoreria Municipal les garanties

que hagin de constituir-se a favor de:
a) L'Ajuntament de Cambrils, els seus organismes autònoms i

les societats privades municipals.
b) Altres Administracions Públiques, territorials o no, sempre

que així s'estableixi mitjançant conveni entre aquest
Ajuntament i l'administració corresponent.

2. La Tresoreria Municipal no admetrà cap garantia constituïda a
favor d'ens diferents als esmentats.

Article 3. Modalitats de garanties.
1. Les garanties que hagin de constituir-se a la Tresoreria

Municipal podran consistir en:
a) Diner en efectiu.
b) Aval prestat per entitats de crèdit o societats de garantia

recíproca.
c) Contracte d'assegurança de caució atorgada per entitats

asseguradores.
d) Altres que excepcionalment s'acceptin per l'òrgan adminis-

tratiu corresponent.
La persona o entitat que mantingui una garantia a la Caixa

General de Dipòsits i vulgui subsituir-la per una altra de diferent moda-
litat haurà de comptar amb l'autorització escrita de l'òrgan adminis-
tratiu corresponent. La substitució suposarà la constitució d'una nova
garantia d'acord amb els procediments que s'estableixen. Un cop
constituïda la nova garantia, es procedirà a retornar l'anterior d'acord
amb el procediment que correspongui segons la seva naturalesa.

2. Els documents que s'han d'utilitzar per a la constitució de
cadascuna de les modalitats de garantia són els que figuren en els
annexos I, II, III i IV.

Article 4. Finalitat de la garantia.
1. La garanties respondran del compliment de les obligacions que

estableixin les normes en virtut de les quals es van constituir i en els
termes i pactes que les mateixes disposin.

Article 5. Obligació mancomunada.
1. En el cas que l'obligació garantida fora mancomunada, per a

cadascun dels obligats es garantirà l'import que els correspongui
mitjançant qualsevol de les modalitats regulades en aquest reglament
i se'ls lliurarà un resguard acreditatiu.

Article 6. Entitats amb personalitat jurídica limitada o de consti-
tució condicionada.

1. En el supòsit que l'entitat que hagi de prestar la garantia s'hagi
constituït per un període de temps limitat durant el qual gaudeixi de
personalitat jurídica pròpia o quan la seva constitució estigui condi-
cionada a l'adjudicació de qualsevol contracte o concessió al seu

favor, si com a conseqüència de no ser adjudicatària d'aquest o per
voluntat de les parts no adquireix definitivament personalitat jurídica,
la devolució de la garantia es podrà efectuar en el supòsit que s'hagi
dipositat en efectiu a qualsevol dels seus representants o membres i
en la resta de supòsits es retornarà el document de garantia a l'entitat
emissora.

Capítol II
Garantia en efectiu.

Article 7. Característiques.
1. Les garanties constituïdes en efectiu es constituiran en diner de

curs legal i no meritaran cap tipus d'interès.

Article 8. Constitució.
1. La garantia es constituirà mitjançant l'ingrés a la Tresoreria

Municipal de l'efectiu o xec nominatiu i conformat per la corresponent
entitat de crèdit.

2. La Tresoreria Municipal lliurarà a la persona o entitat consti-
tuent un resguard amb simples efectes acreditatius d'aquesta on
constarà, en particular:

a) Les dades identificatives de la persona o entitat que cons-
titueix la garantia, número d'identificació fiscal i, si
s'escau, del titular dels fons.

b) L'òrgan administratiu, organisme autònom, persona o ens
públic a disposició del qual es constitueix la garantia, així
com el seu número d'identificació fiscal.

c) L'obligació garantida, import pel que es constitueix i, si
s'escau, període de vigència de la garantia.

d) El precepte que imposa la constitució de la garantia, si
s'escau.

2. A tal efecte, els òrgans administratius corresponents facilitaran
a l'obligat a constituir la garantia totes les dades que figuren en els
les lletres b), c) i d) anteriors.

3. L'ingrés s'efectuarà directament a la Tresoreria Municipal o,
d'acord amb el disposat al capítol I del Títol I del Reial decret
939/2006, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general
de recaptació, per mitjà de les entitats col·laboradores en la recap-
tació d'acord amb la seva normativa específica. En aquest darrer
supòsit el document de pagament degudament validat per l'entitat
col·laboradora constitueix resguard acreditatiu de la constitució de la
garantia.

Article 9. Cancel·lació.
1. D'acord amb la normativa reguladora de les obligacions

garantides, l'òrgan administratiu o organisme autònom corresponent
acordarà, quan procedeixi, la cancel·lació de la garantia. A tal
efecte, es dirigiran per escrit a la Tresoreria Municipal comunicant la
cancel·lació. L'ordre de cancel·lació serà pura i simple i no subjecte
a condició.

2. La devolució de l'efectiu es realitzarà al titular dels fons que
consti en el resguard de constitució o als seus hereus. Amb caràcter
general la devolució es realitzarà mitjançant transferència bancària i
serà necessari presentar degudament emplenat el model d'alta de
tercers a la Tresoreria Municipal que figura en l'annex V o bé, fer
constar el número de compte a la instància que es presenti a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà. 

3. La Tresoreria Municipal comprovarà necessàriament que sobre
la garantia no consti ordre d'embarg o de retenció abans de realitzar
qualsevol actuació conduent a la devolució dels fons.

Article 10. Execució.
1. La confiscació total o parcial de la garantia per part de la

Tresoreria Municipal requerirà la sol·licitud de l'òrgan administratiu o
organisme autònom corresponent, on s'haurà d'acreditar:

a) Que no s'ha produït la suspensió de l'executivitat de l'acte
declaratiu de l'incompliment per part de l'obligat com a
conseqüència de la interposició de recurs, o que l'acte és
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ferm en el supòsit que l'obligació garantida consisteixi en
el pagament d'una sanció administrativa, de conformitat
amb l'establert als articles 111 i 138.3, respectivament,
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

b) La quantia de la garantia a confiscar.
c) Que prèviament s'ha notificat a l'interessat el corres-

ponent tràmit d'audiència. A tal efecte, es considerarà
com interessat tant al constituent com al propietari de
l'efectiu, si fossin diferents, i a ambdós se'ls concedirà un
termini de deus dies per a presentar al·legacions així
com els documents i justificants que estimen pertinents
d'acord amb el disposat a l'article 84 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

2. Si la garantia confiscada s'hagués constituït a disposició d'un
òrgan de l'Ajuntament, la Tresoreria Municipal procedirà a aplicar el
seu import al pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, llevat disposició
en contra.

Si la garantia confiscada s'hagués constituït a disposició d'un
organisme autònom, la Tresoreria Municipal transferirà l'import
confiscat al compte d'aquest organisme designat pel mateix.
L'organisme procedirà a aplicar l'esmentat import al seu pressupost
d'ingressos, llevat disposició en contra.

3. La Tresoreria Municipal informarà únicament, en via de recurs,
d'aquells qüestions referents a les actuacions de la mateixa en el
procediment de confiscació. 

Capítol III
Garantia mitjançant aval.

Article 11. Característiques.
1. Només s'admetran garanties en la modalitat d'aval quan l'ava-

lista sigui una entitat de crèdit o una societat de garantia recíproca.
2. Els avals hauran de reunir les següents característiques:

a) Ser solidari respecte l'obligat principal, amb renuncia
expressa als beneficis d'excussió i divisió i ser pagador al
primer requeriment de l'Ajuntament de Cambrils.

b) Ser de duració indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan
administratiu corresponent resolgui expressament declarar
l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de
l'aval.

c) S'acompanyarà la diligència d'estar inscrit al Registre
Especial d'Avals de l'entitat avalista i estarà autoritzat per
apoderats de l'entitat avalista que tinguin poder suficient
per obligar-la plenament. Aquests poders hauran de ser
validats prèviament pel gabinet jurídic central o legiti-
mades les signatures per fedatari públic on es faci constar
que els poders són suficients a tal efecte.

Article 12. Requisits de les entitats avalistes.
1. Les entitats que garanteixin obligacions mitjançant avals a

favor de l'Ajuntament de Cambrils i els seus organismes autònoms
hauran de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en situació de mora com a conseqüència de
la manca de pagament d'obligacions derivades de la
confiscació d'avals anteriors.

b) No trobar-se en situació de suspensió de pagaments,
fallida o qualsevol tipus d'insolvència.

c) No tenir suspesa o revocada l'autorització administrativa
per a l'exercici de la seva activitat.

d) No superar el límit d'imports avalats que, amb l'objecte
d'evitar la concentració de garanties, estableixi el Ministeri
d'Economia i Hisenda en funció de les condicions econò-
miques i de solvència de les entitats avalistes.

Article 13. Constitució.
1. L'obligat principal o l'entitat avalista presentaran l'aval davant

la Tresoreria Municipal, d'acord amb els models establerts als
annexos I i II.

2. La Tresoreria Municipal comprovarà que l'aval ha estat forma-
litzat correctament en tots els seus extrems abans d'assignar-li el
número de registre que correspongui.

3. En els supòsits en els que la Tresoreria Municipal ho consideri
necessari s'acompanyarà el document d'aval en exemplar original,
amb la diligència de conformitat de l'òrgan administratiu de la corpo-
ració que correspongui.

4. La Tresoreria Municipal lliurarà el corresponent resguard de
constitució de la garantia.

Article 14. Incidències.
1. Si l'entitat avalista fos declarada en suspensió de pagaments,

fallida o qualsevol tipus d'insolvència, o hagués quedat sense efectes
l'autorització administrativa per a l'exercici de la seva activitat,
l'obligat a prestar la garantia haurà de substituir aquesta garantia per
una altra, de la mateixa modalitat o d'una altra de les relacionades
a l'article 3 del present reglament, en el termini d'un mes des de la
data de la declaració o situació.

Article 15. Cancel·lació.
1. L'obligat principal o l'entitat avalista podran dirigir-se a l'òrgan

administratiu o organisme autònom que correspongui per a que,
d'acord amb la normativa reguladora de les obligacions garantides,
acordi la cancel·lació de l'aval.

2. L'òrgan administratiu o organisme autònom corresponent comu-
nicarà en tot cas l'acord de cancel·lació de l'aval a la Tresoreria
Municipal dintre del termini dels trenta dies següents a la seva data,
a efectes de que aquesta ho faci constar en els seus registres
informàtics i comptables, i procedeixi a la seva devolució.

3. Per la Tresoreria Municipal es confeccionarà el corresponent
document comptable de devolució de dipòsit, que serà remés a la
Intervenció Municipal per a la seva fiscalització. 

Un cop fiscalitzada de conformitat, la Tresoreria Municipal ho
notificarà als interessats, indicant la data i el lloc per al seu lliu-
rament.

4. La devolució de l'aval cancel·lat es realitzarà pel personal
encarregat de la seva custòdia a la persona garantida o, si s'escau,
a la persona apoderada per aquesta convenientment.

Article 16. Execució.
1. La confiscació total o parcial de la garantia per part de la

Tresoreria Municipal requerirà la sol·licitud de l'òrgan administratiu o
organisme autònom corresponent, on s'haurà d'acreditar:

a) Que no s'ha produït suspensió de l'executivitat de l'acte
declaratiu de l'incompliment per part de l'obligat com a
conseqüència de la interposició de recurs, o que l'acte és
ferm en el supòsit que l'obligació garantida consisteixi en
el pagament d'una sanció administrativa, de conformitat
amb l'establert als articles 111 i 138.3, respectivament,
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

b) La quantia de la garantia a confiscar.
c) Que prèviament s'ha notificat a l'interessat el corresponent

tràmit d'audiència. A tal efecte, es considerarà com inte-
ressat tant al constituent com al propietari de l'efectiu, si
fossin diferents, i a ambdós se'ls concedirà un termini de
deus dies per a presentar al·legacions així com els docu-
ments i justificants que estimen pertinents d'acord amb el
disposat a l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

2. Rebuda la documentació anterior a la Tresoreria Municipal, es
requerirà a l'entitat avalista el pagament de la quantitat sol·licitada
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per l'òrgan administratiu o organisme autònom corresponent que va
acordar la confiscació. En el requeriment de pagament s'indicarà:

a) El lloc on s'hagi d'efectuar l'ingrés i els mitjans de
pagament.

b) El termini per realitzar el pagament, de conformitat amb
l'establert a l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.

3. Atès el requeriment per l'entitat avalista, se li lliurarà un còpia
compulsada del resguard de l'aval amb diligència fent constar que
l'original està retingut a la Tresoreria Municipal fins la incoació de l'ex-
pedient de devolució de l'aval executat.

4. Si l'import de l'execució fos inferior a la quantitat garantida,
s'haurà d'aportar un nou aval per la diferència, constituït en els
mateixos termes i a disposició de l'òrgan administratiu o organisme
autònom corresponent.

Immediatament s'iniciarà expedient de devolució a l'entitat
avalista de l'aval, que s'acompanyarà del resguard original del
mateix i còpia de l'ordre d'execució corresponent.

5. Si la garantia confiscada s'hagués constituït a disposició d'un
òrgan de l'Ajuntament, la Tresoreria Municipal procedirà a aplicar el
seu import al pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, llevat disposició
en contra.

Si la garantia confiscada s'hagués constituït a disposició d'un
organisme autònom, la Tresoreria Municipal transferirà l'import
confiscat al compte d'aquest organisme designat pel mateix.
L'organisme procedirà a aplicar l'esmentat import al seu pressupost
d'ingressos, llevat disposició en contra.

6. La manca de pagament per l'entitat avalista requerida, dintre
dels terminis assenyalats a l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, determinarà la reclamació mitjançant el
procediment administratiu de constrenyiment contra aquesta entitat. A
tal efecte, la provisió de constrenyiment constituirà títol suficient per al
seu inici.

7. La Tresoreria Municipal informarà únicament, en via de recurs,
d'aquells qüestions referents a les actuacions de la mateixa en el
procediment de confiscació. 

Capítol IV
Garantia mitjançant contracte d'assegurança de caució

Article 17. Característiques.
1. Podrà utilitzar-se la com a garantia la modalitat de contracte

d'assegurança de caució sempre que sigui atorgat per una entitat
d'assegurances autoritzada per la Direcció General d'Assegurances
del Ministeri d'Economia i Hisenda per a operar en el ram de l'asse-
gurança de caució.

2. El model de contracte d'assegurança de caució haurà de
reunir les característiques següents:

a) La persona o entitat obligada a prestar garantia tindrà la
condició de prenedor de l'assegurança i l'Administració a
disposició de la qual es constitueixi la garantia tindrà la
condició d'assegurat.

b) Es farà constar de forma expressa:
1 - Que l'asseguradora no podrà oposar a l'Administració

la manca de pagament de la prima per part del
prenedor de l'assegurança o qualsevol altra excepció
derivada de la seva relació jurídica amb aquest.

2 - Que la manca de pagament de la prima no donarà
dret a l'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest
quedarà extingit, ni la cobertura de l'asseguradora
suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació en
cas que es produeixi el supòsit consistent en les
circumstàncies en virtut de les quals s'hagi de fer
efectiva la garantia.

c) La duració del contracte d'assegurança coincidirà amb la
de les obligacions garantides. Si la duració d'aquestes fos
superior a deu anys, l'obligat a prestar la garantia haurà
de prestar una nova garantia durant l'últim mes del termini

esmentat, llevat que s'acrediti degudament la pròrroga del
contracte d'assegurança. En el supòsit que es produeixi l'in-
compliment per part de l'obligat, l'òrgan o organisme
autònom corresponent ho posarà en coneixement de la
Tresoreria Municipal.

Article 18. Requisits de l'assegurador.
1. Les entitats que garanteixin obligacions mitjançant contracte

d'assegurança de caució a favor de l'Ajuntament de Cambrils i els
seus organismes autònoms hauran de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en situació de mora com a conseqüència de
la manca de pagament d'obligacions derivades de la
confiscació d'anteriors assegurances de caució.

b) No trobar-se en situació de suspensió de pagaments,
fallida o qualsevol tipus d'insolvència.

c) No tenir suspesa o revocada l'autorització administrativa
per a l'exercici de la seva activitat.

d) No superar el límit d'imports assegurats que, amb l'objecte
d'evitar la concentració de garanties, estableixi el Ministeri
d'Economia i Hisenda en funció de les condicions econò-
miques i de solvència de les entitats asseguradores.

Article 19. Constitució.
1. L'obligat principal o l'entitat asseguradora presentaran el

contracte d'assegurança de caució davant la Tresoreria Municipal,
d'acord amb els models establerts als annexos III i IV.

2. El contracte d'assegurança de caució haurà de ser autoritzat
per apoderats de l'entitat asseguradora que tinguin poder suficient per
obligar-la plenament. Aquests poders hauran de ser validats
prèviament pel gabinet jurídic central o legitimades les signatures per
fedatari públic on es faci constar que els poders són suficients a tal
efecte.

3. La Tresoreria Municipal comprovarà que l'aval ha estat forma-
litzat correctament en tots els seus extrems abans d'assignar-li el
número de registre que correspongui.

4. En els supòsits en els que la Tresoreria Municipal ho consideri
necessari s'acompanyarà el document de contracte d'assegurança de
caució en exemplar original, amb la diligència de conformitat de
l'òrgan administratiu de la corporació que correspongui.

5. La Tresoreria Municipal lliurarà el corresponent resguard de
constitució de la garantia.

Article 20. Incidències.
1. Si l'entitat asseguradora fos declarada en suspensió de paga-

ments, fallida o qualsevol tipus d'insolvència, o hagués quedat sense
efectes l'autorització administrativa per a l'exercici de la seva activitat,
l'obligat a prestar la garantia haurà de substituir aquesta garantia per
una altra, de la mateixa modalitat o d'una altra de les relacionades
a l'article 3 del present reglament, en el termini d'un mes des de la
data de la declaració o situació.

Article 21. Cancel·lació.
1. L'obligat principal o l'entitat asseguradora podran dirigir-se a

l'òrgan administratiu o organisme autònom que correspongui per a
que, d'acord amb la normativa reguladora de les obligacions
garantides, acordi la cancel·lació del contracte d'assegurança de
caució.

2. L'òrgan administratiu o organisme autònom corresponent comu-
nicarà en tot cas l'acord de cancel·lació del contracte d'assegurança
de caució a la Tresoreria Municipal dintre del termini dels trenta dies
següents a la seva data, a efectes de que aquesta ho faci constar en
els seus registres informàtics i comptables, i procedeixi a la seva devo-
lució.

3. Per la Tresoreria Municipal es confeccionarà el corresponent
document comptable devolució de dipòsit, que serà remès a la
Intervenció Municipal per a la seva fiscalització. 

Un cop fiscalitzada de conformitat, la Tresoreria Municipal ho
notificarà als interessats, indicant la data i el lloc per al seu lliurament.
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4. La devolució del contracte d'assegurança de caució cancel·lat
es realitzarà pel personal encarregat de la seva custòdia a la persona
garantida o, si s'escau, a la persona apoderada per aquesta conve-
nientment.

Article 22. Execució.
1. La confiscació total o parcial de la garantia per part de la

Tresoreria Municipal requerirà la sol·licitud de l'òrgan administratiu o
organisme autònom corresponent, on s'haurà d'acreditar:

a) Que no s'ha produït suspensió de l'executivitat de l'acte
declaratiu de l'incompliment per part de l'obligat com a
conseqüència de la interposició de recurs, o que l'acte és
ferm en el supòsit que l'obligació garantida consisteixi en
el pagament d'una sanció administrativa, de conformitat
amb l'establert als articles 111 i 138.3, respectivament,
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

b) La quantia de la garantia a confiscar.
c) Que prèviament s'ha notificat a l'interessat el corresponent

tràmit d'audiència. A tal efecte, es considerarà com inte-
ressat tant al constituent com al propietari de l'efectiu, si
fossin diferents, i a ambdós se'ls concedirà un termini de
deus dies per a presentar al·legacions així com els docu-
ments i justificants que estimen pertinents d'acord amb el
disposat a l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

2. La sol·licitud de confiscació haurà de presentar-se a la
Tresoreria Municipal en el termini de trenta dies des de la data en la
que es declari l'incompliment, a efectes del disposat a l'article 23 de
la Llei 50/1980, de 8 d'octubre del contracte d'assegurança.

3. Rebuda la documentació anterior a la Tresoreria Municipal, es
requerirà a l'entitat asseguradora el pagament de la quantitat
sol·licitada per l'òrgan administratiu o organisme autònom corres-
ponent que va acordar la confiscació. En el requeriment de pagament
s'indicarà:

a) El lloc on s'hagi d'efectuar l'ingrés i els mitjans de
pagament.

b) El termini per realitzar el pagament, de conformitat amb
l'establert a l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.

3. Atès el requeriment per l'entitat asseguradora, se li lliurarà un
còpia compulsada del resguard del contracte amb diligència fent
constar que l'original està retingut a la Tresoreria Municipal fins la
incoació de l'expedient de devolució del contracte d'assegurança de
caució executat.

4. Si l'import de l'execució fos inferior a la quantitat garantida,
s'haurà d'aportar un nou contracte per la diferència, constituït en els
mateixos termes i a disposició de l'òrgan administratiu o organisme
autònom corresponent.

Immediatament s'iniciarà expedient de devolució a l'entitat asse-
guradora del contracte d'assegurança de caució, que s'acom-
panyarà del resguard original del mateix i còpia de l'ordre d'exe-
cució corresponent.

5. Si la garantia confiscada s'hagués constituït a disposició d'un
òrgan de l'Ajuntament, la Tresoreria Municipal procedirà a aplicar el
seu import al pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, llevat disposició
en contra.

Si la garantia confiscada s'hagués constituït a disposició d'un
organisme autònom, la Tresoreria Municipal transferirà l'import
confiscat al compte d'aquest organisme designat pel mateix.
L'organisme procedirà a aplicar l'esmentat import al seu pressupost
d'ingressos, llevat disposició en contra.

6. La manca de pagament per l'entitat asseguradora requerida,
dintre dels terminis assenyalats a l'article 62 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, determinarà la reclamació
mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment contra

aquesta entitat. A tal efecte, la provisió de constrenyiment constituirà
títol suficient per al seu inici.

7. La Tresoreria Municipal informarà únicament, en via de recurs,
d'aquells qüestions referents a les actuacions de la mateixa en el
procediment de confiscació. 

Títol III
Dipòsits

Capítol I
Disposicions generals.

Article 23. Normativa aplicable.
1. La Tresoreria Municipal actuarà en els supòsits recollits en

aquest títol de conformitat amb les normes especials que determinen
la constitució dels dipòsits i les disposicions del present capítol.

2. Els dipòsits constituïts a la Caixa General de Dipòsits de
l'Ajuntament de Cambrils quedaran subjectes a la normativa sobre
béns i valors abandonats, previst a l'article 18 de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

Capítol II
Modalitats de dipòsits

Article 24. Modalitats de dipòsits.
1. Podran constituir-se davant la Tresorera Municipal les següents

modalitat de dipòsits:
a) Dipòsits constituïts per les Administracions Públiques a favor

de particulars.
b) Dipòsits constituïts per particulars a disposició de

l'Ajuntament de Cambrils o dels seus organismes
autònoms.

c) Dipòsits constituïts per les Administracions Públiques a
disposició d'elles mateixes, d'organismes, societats
privades municipals o ens de qualsevol tipus vinculats a
aquestes.

2. Els dipòsits no meritaran cap tipus d'interès, ni els resguards
representatius de la seva constitució seran transmissibles a tercers.

3. Els documents que s'han d'utilitzar per a la constitució de
cadascuna de les modalitats de dipòsits assenyalades en aquest
apartat, s'ajustaran als modeles que en cada moment estableixi la
tresoreria.

Article 25. Dipòsits constituïts per les Administracions Públiques a
disposició de particulars.

1. Podran constituir-se davant la Tresorera Municipal dipòsits per
notaris, òrgans administratius, organismes autònoms o ens públics a
disposició de particulars com a conseqüència de:

a) El procediment d'expropiació forçosa, previst als articles
51.3 i 58 del Decret de 26 d'abrils de 1957, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.

b) El procediment d'alienació de béns embargats, previst a
l'article 104 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.

c) El procediment d'execució hipotecària, previst a l'article
236.k).2 del Decret de 14 de febrer de 1947, pel qual
s'aprova el Reglament hipotecari.

d) Qualsevol altres supòsits que per llei, disposició regla-
mentària, acte administratiu o resolució judicial es deter-
minin.

Article 26. Dipòsits constituïts per particulars a disposició de
l'Ajuntament de Cambrils o dels seus organismes autònoms.

1. Podran constituir-se davant la Tresorera Municipal dipòsits per
particulars a disposició de l'Ajuntament de Cambrils o dels seus orga-
nismes autònoms com a conseqüència de:

a) La consignació del pagament del deute en el procediment
de recaptació, previst a l'article 43 del Reial decret
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939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament general de recaptació.

b) Qualsevol altres supòsits que per llei, disposició regla-
mentària, acte administratiu o resolució judicial es deter-
minin.

Article 27. Dipòsits constituïts per les Administracions Públiques a
disposició d'elles mateixes, d'organismes, societats privades muni-
cipals o ens de qualsevol tipus vinculats a aquestes.

1. Podran constituir-se davant la Tresorera Municipal dipòsits per
les Administracions Públiques a disposició d'elles mateixes, orga-
nismes, societats privades municipals o ens vinculats a aquestes com
a conseqüència de: 

a) L'admissió de la reclamació administrativa prèvia a
l'exercici d'una acció de terceria, prevista a l'article 119
del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament general de recaptació.

b) Qualsevol altres supòsits que per llei, disposició regla-
mentària, acte administratiu o resolució judicial es deter-
minin.

Capítol III
Actuacions de la Caixa General de Dipòsits

Article 28. Constitució.
1. Els dipòsit es constituirà mitjançant ingrés a la Tresorera

Municipal de l'efectiu o xec nominatiu i conformat per l'entitat de
crèdit lliurada.

2. La Tresoreria Municipal lliurarà a la persona constituent un
resguard a simples efectes acreditatius d'aquest, en el que constarà
en particular:

a) Les dades identificatives de la persona o entitat que cons-
titueix el dipòsit, número d'identificació fiscal i, si s'escau,
del titular dels fons.

b) Les dades identificatives del beneficiari i número d'identifi-
cació fiscal.

c) L'òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic a
disposició del qual es constitueix el dipòsit i número d'iden-
tificació fiscal.

d) La quantia del dipòsit i el seu període de vigència.
e) El precepte, acte administratiu o resolució judicial que

habilita o imposa la constitució del dipòsit.
2. Els òrgans administratius corresponents facilitaran a l'obligat a

constituir el dipòsit les dades que figuren a les lletres b), c) i d) de
l'apartat anterior.

Article 29. Devolució.
1. La Tresoreria Municipal, un cop verificada la identitat de les

persones a disposició de les quals es va constituir el dipòsit, efectuarà
la devolució a aquestes en els termes i condicions que determini
l'òrgan corresponent, d'acord amb la normativa en virtut de la qual
es va constituir.

2. La devolució dels dipòsits es regirà per les normes per a la
devolució de garanties en efectiu establertes en aquest Reglament.

3. Si un cop expedit el manament de pagament per a la seva
devolució a l'interessat, aquest hagués mort, serà lliurat als seus
hereus prèvia acreditació d'aquest extrem. Així mateix, s'haurà de
justificar el pagament de l'Impost sobre successions i donacions i que
aquest dipòsit es trobava inclòs en el cabal relicte. Si no estigués
inclòs, s'haurà d'autoliquidar en tot cas l'impost corresponent al
dipòsit.

4. En els supòsits de devolució parcial s'haurà de fer constar
expressament en el manament de pagament que aquest és "parcial",
acompanyant una còpia del resguard. A tal efecte, es realitzarà
diligència de minoració en el resguard original i en les còpies que
s'arxivin a la caixa.

Disposició transitòria
Els avals constituïts davant la Tresoreria Municipal amb anterioritat

a la data d'entrada en vigor del present Reglament i que no

compleixin els requisits de validació i/o legitimació previstos en
aquesta norma, mantindran la seva validesa fins a la seva
cancel·lació sense necessitat d'adaptació al mateix.

ANNEXOS

Els annexos d’aquest Reglament es poden consultar a la pàgina
web www.cambrils.org, apartat tresoreria.

Cambrils, 14 de maig de 2007. --- L’alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

2007/6597-U – AJUNTAMENT DE CREIXELL

Anunci

Havent estat aprovat definitivament pel Ple de la corporació en
sessió extraordinària urgent de data 25 de maig de 2007 l'expedient
de modificació de crèdits núm. 1/2007, és fa públic a continuació
el resum per capítols

Concepte CONCEPTES D'INGRESSOS Alta
39670 Quotes per a la Urbanització 

de la Coma 4.136.357,06

Partida PARTIDES DE DESPESES Alta
511_ 60170 Urbanització de la Coma 4.136.357,06

Contra aquesta aprovació definitiva que exhaureix la via admi-
nistrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
del Tribunal superior de justícia de Catalunya en el termini de 2
mesos. Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre
recurs que consideri més adient.

Creixell, 28 de maig de 2007. --- El regidor delegat d'Hisenda,
Francisco Clemente Hernández.

2007/6608-U – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte

Aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm. 993 de data 22 de
maig de 2007 ha resolt deixar sense efectes les delegacions efec-
tuades a favor dels Srs. José Barquier Rosillo i José Cañavera Palau
en relació amb les àrees de Seguretat Ciutadana i Serveis respecti-
vament, i aprovar la delegació de l'exercici d'atribucions consistents
en la facultat de dirigir els seus respectius serveis, a favor dels
regidors següents en substitució dels regidors assignats en el seu dia:

Sr. XAVIER LORENZO TORRES, regidor i president de la següent 
àrea, en substitució del regidor Sr. José Barquier Rosillo:
Àrea de Seguretat Ciutadana
- Servei de Policia Local
- Servei de Protecció Civil
- Implantació i control del Pla de mobilitat
- Implantació i control del Pla de seguretat municipal.
- Protecció i extinció d'incendis
- Coordinació del sistema de seguretat ciutadana
- Garantir la informació puntual amb els serveis d'atenció

ciutadana i la web municipal

Sr. JOSEP GRÀCIA VERA, regidor i president de la següent àrea, 
en substitució del regidor Sr. José Cañavera Palau :
Àrea de Serveis
- Servei de neteja d'edificis
- Servei de neteja viària
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Àrea de Serveis
- Servei d'enllumenat públic
- Servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis muni-

cipals
- Servei de sanejament i clavegueram
- Prestació de serveis (aigua, llum, gas, telèfon, clavegueram)
- Servei de transport interurbà i urbà
- Servei de taxi
- Servei d'abastament domiciliari d'aigua potable
- Garantir la informació puntual amb els serveis d'atenció

ciutadana i la web municipal

Cunit, 23 de maig de 2007. --- L'alcaldessa, M. Dolors Carreras
i Casany. --- Davant meu, la secretària acctal., M. Teresa Romagosa
Casañas.

2007/6410 – AJUNTAMENT DE FALSET

Edicte

Havent transcorregut el termini d'exposició al públic de l'expe-
dient de modificació de crèdit 2/06, que es tramita en aquesta
corporació finançat per un nou ingrés i que afecta al pressupost muni-
cipal de 2006 (BOP de Tarragona publicació núm.186/06), sense
que s'hagin presentat reclamacions, queda l'acord d'aprovació defi-
nitivament adoptat, fent-se publica tot seguit la relació de modifica-
cions, en compliment del que es disposa als articles 20.3 i 38 del RD
500/90.

1. SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partides ampliables/creades
1-231 Locomoció 1.500,00
1-62500 Mobiliari Ajuntament 565,00
2-120 Retribucions bàsiques 6.500,00
2-121 Retribucions complementàries 5.500,00
2-130 Personal laboral fix - vigilant 7.000,00
2-22104 Vestuari 600,00
2-627 Compra vehicle agutzils 7.830,00
3-16000 Seg. Social 15.000,00
4-120 Retribucions bàsiques 3.476,00
4-121 Retribucions complementàries 2.008,00
4-131 Personal laboral eventual-suport i bibliotecària 17.000,00
4-213 Reparació maquinària 3.000,00
4-226073 Fira del Vi 68.000,00
4-226077 Sgae 14.300,00
4-22608 Altres despeses 8.000,00
4-22700 Hèlix - recollida d'olis 12.310,00
4-61001 Carrer Pau Casals - Font Vella 140.000,00
4-61005 Treballs Fecsa Endesa 38.000,00
4-61006 Canalització aigua potable 39.000,00
4-62202 Escorxador 60.000,00
4-62203 Nau Industrial 54.000,00
4-62204 Nou Camp de Futbol 720.000,00
4-62206 Escola Bressol 69.000,00
4-62207 Climatització Teatre 101.404,00
4-623 Generador 8.041,00
4-62501 Mobiliari Biblioteca 23.000,00
4-62503 Mobiliari Escola Bressol 13.512,00
4-62701 Projecte POUM 55.000,00
4-62702 Projectes diversos 14.000,00
4-62703 Projecte Escola Bressol 19.200,00
4-62704 Projecte PP-11 7.536,00
4-62705 Projecte UA-3 107.827,00
4-62706 Projecte UA-4 13.451,00
4-62707 UA-6 Nou Camp de Futbol 35.380,00
4-62708 Projecte Adell - Castell 20.960,00
5-60000 Excés Urbanització UA-4 34.345,00

Partides ampliables/creades
5-61004 Asfalt camí sindicat 6.537,00
5-62502 Mobiliari vies públiques 25.000,00

TOTAL 1.777.782,00

Finançament:
Per finançar aquest expedient ,es relacionen a continuació els
conceptes d'ingrés:
Major ingrés
39902 Ingressos festes 14.837,00
45501 Trans. corrents CCAA 8.267,28
Venda actual camp de futbol 1.754.677,72

TOTAL 1.777.782,00

Falset, 23 de maig de 2007. --- L'alcalde, Jaume Domènech i
Jordà.

2007/6411 – AJUNTAMENT DE FALSET

Edicte

Havent transcorregut el termini d'exposició al públic de l'expe-
dient de modificació de crèdit 3/06, que es tramita en aquesta
Corporació finançat per un nou ingrés i que afecta al pressupost muni-
cipal de 2006 (BOP de Tarragona publicació núm. 99/07), sense
que s'hagin presentat reclamacions, queda l'acord d'aprovació defi-
nitivament adoptat, fent-se publica tot seguit la relació de modifica-
cions, en compliment del que es disposa als articles 20.3 i 38 del RD
500/90.

1. SUPLEMENT DE CRÈDITS
Partides ampliables / creades
0-3101 Interessos préstec C.Tgna-98 381,58
0-3102 Interessos préstec C.Pensions 98 380,6
0-3103 Interessos préstec C.Pensions 2001 514,26
0-3106 Interessos préstec C.Catalunya 2003 808,9
0-3108 Interessos préstec BCL-2004 306,71
0-9105 Amortització préstec C.Catalunya 99 10.214,66
1-120 Retribucions bàsiques 4.072,15
1-121 Retribucions complementàries 2.961,22
1-22000 Material d'oficina 2.446,99
1-22100 Energia elèctrica 690,70
1-22200 Comunicacions telefòniques 1.497,46
1-22201 Comunicacions postals 1.000,23
1-22601 Atencions protocol·làries 5.667,79
1-22602 Publicitat i propaganda 1.930,08
1-62500 Mobiliari Ajuntament 592,71
2-130 Laboral fix-vigilant- 788,88
2-213 Reparacions maquinària 1.641,81
2-22000 Material d'oficina 479,83
2-22103 Combustible i carburant 1.128,66
2-22104 Vestuari 205,29
2-224 Primes d'assegurances 97,82
4-131 Laboral eventual 5.155,93
4-16200 Assegurances acc.treballadors 1.911,97
4-210 Rep. infrastructures i béns naturals 3.659,60
4-212 Reparacions edificis 27.559,55
4-213 Rep. maquinària ,instal·lacions i béns 696,77
4-22000 Material d'oficina 3.790,00
4-22100 Energia elèctrica 8.416,85
4-22103 Combustible i carburant 2.777,05
4-22104 Vestuari 329,93
4-22108 Productes de neteja 722,04
4-226070 Festa major 67.424,12
4-226073 Fira del vi 1.227,62
4-226074 Fira S. Andreu 7.589,24
4-226076 Altres festes 32.161,62
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Partides ampliables / creades
4-226077 Sgae 143,06
4-22608 Altres despeses 5.866,50
4-22700 Treballs per altres empreses 11.321,14
4-22706 Estudis i treballs tècnics 19.225,22
4-62202 Escorxador 27.996,68
4-62206 Escola bressol 65.009,23
4-62503 Mobiliari Escola Bressol 1.075,48
5-131 Laboral eventual 9.036,47
5-210 Reparacions infrastructures 27.587,86
5-62504 Mobiliari grefol 21.799,36
6-22708 Serveis de recaptació 12.737,86

TOTAL 403029,48

Finançament:
Per finançar aquest expedient, es relacionen a continuació els
conceptes d'ingrés:

MAJOR INGRÉS
11200 IBI rústega 1.168,93
113 IVTM 7.614,44
130 IAE 6.571,58
282 ICIO 122.906,87
34 Transport Estació 2.485,50
3601 Contribucions Especials 3.492,80
391 Multes 3.195,85
39901 Altres Ingressos 10.036,27
39902 Ingressos festes 64.050,64
42000 FNC 75.723,71
42001 FNCLC 19.530,49
45501 Transferències CCAA 81.028,89
46202 Transferències Consell Comarcal 5.223,51

TOTAL 403.029,48

Falset, 23 de maig de 2007. --- L'alcalde, Jaume Domènech i
Jordà.

2007/6415 – AJUNTAMENT DE FALSET

Anunci

La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària de 2 de
maig de 2007, adoptà l'acord d'aprovar inicialment el plec de clàu-
sules administratives particulars que han de regir la contractació de
les obres d'urbanització i arranjament del clavegueram al C.
Vallmoreres, Pl. Unió i C. de Dalt, mitjançant procediment negociat
restringit.

Per tant, de conformitat amb el que estableix l'article 277.1 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, i l'aticle 86.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
s'exposa al public per un termini de vint dies hàbils, a comptar de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Provincia de Tarragona, perquè es puguin presentar al·legacions. 

Falset, 14 de maig de 2007. --- La secretària, M. Assumpció
Escoda Aragonés.

2007/6433 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci

Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes,
realitzada el dia 10/05/2007 el compte general d'aquest
Ajuntament, integrada pels comptes del pressupost municipal i dels

pressupostos dels organismes autònoms i societats mercantils, corres-
ponents a l'exercici 2006, amb la documentació i informes adients,
de conformitat amb l'establert en l'article 212.3 del RD Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals, s'exposa al públic durant el termini de
quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació del
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
durant els quals i vuit més els interessats podran interposar les recla-
macions i al·legacions que considerin adients. En cas que no es
produeixin al·legacions, l'expedient s'elevarà directament a la consi-
deració del Ple de l'Ajuntament. 

Flix, 23 de maig de 2007. --- L'alcalde-president, Pere Muñoz i
Hernández. --- Davant meu, el secretari general, Arturo González i
Benet.

2007/6435 – AJUNTAMENT DE FLIX

Edicte

El Ple de l'Ajuntament de Flix, en sessió realitzada el dia 23 de
març de 2007, va aprovar inicialment les bases reguladores del III
Concurs d'iniciatives empresarials.

L'esmentades bases han estat sotmeses a exposició pública,
mitjançant el tauler d'edictes de la corporació i anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.: 86, de
14/04/07. Transcorregut l'esmentat termini d'exposició pública
sense que s'hagin formulat reclamacions, l'aprovació inicial s'ha d'en-
tendre elevada a definitiva.

En compliment de l'establert en 124.2 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, es publica en annex les bases reguladores del
concurs.

Flix, 23 de maig de 2007. --- L'alcalde-president, Pere Muñoz i
Hernández. --- Davant meu, el secretari general, Arturo González i
Benet.

Annex
BASES REGULADORES DEL III CONCURS PER A LA PROMOCIÓ

DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL. ANY 2008

Preàmbul
Diversificar l'economia de Flix amb el desenvolupament sostenible

de nous sectors econòmics és un dels objectius que marca el PALS de
l'Agenda 21 local i avançar en la seva consecució és el motiu de la
convocatòria del present concurs, que vol oferir una opció a la
iniciativa jove, als nous emprenedors, de generar una activitat
econòmica al municipi.

Primera.
Poden accedir al concurs persones residents al municipi o amb

compromís d'instal·lar-s'hi interessades en posar en marxa una nova
activitat empresarial a Flix.

Segona.
És requisit indispensable per accedir al concurs presentar la

memòria d'acord amb els principis següents.
a) Nom del projecte
b) Dades personals dels promotors
c) Forma jurídica de l'empresa
d) Objecte de l'activitat
e) Tipus de clients, línia de productes o serveis a oferir
f) Aspectes destacables de la iniciativa que la pugui fer singular

respecte a altres similars
g) Pla d'inversions i despeses inicials
h) Pla de finançament
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i) Facturació prevista el primer any i possible pla d'amortització
j) Exposició de motius pels quals es vol dur a terme. Punts forts

i febles del projecte

Tercera.
Les idees i documentació presentada no serà difosa sense auto-

rització dels interessats.

Quarta.
Els projectes candidats es presentaran al Registre General de

l'Ajuntament de Flix en un sobre tancat, adreçat a Proflix i a l'exterior
s'hi escriurà "III Concurs per a la promoció de la iniciativa empre-
sarial".

Cinquena.
Els projectes podran haver-se iniciat des de l'1 de setembre de

2005, o no haver iniciat encara la seva activitat en el moment de
presentar-se al concurs.

Sisena.
Durant el procés de redacció de les memòries Proflix restarà al

servei de consulta o assessorament en l'elaboració de les mateixes de
qualsevol persona interessada. Servei que Proflix ofereix també a
qualsevol altra iniciativa no inclosa en el concurs.

Setena.
Exhaurit el termini els projectes seran informats pel jurat format pel

regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Flix, que actuarà
com a president del jurat, per un representant dels sector de la banca,
per un representant del sector d'assessorament i tramitació adminis-
trativa a les empreses, pel dinamitzador econòmic del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre i pel coordinador de Proflix, que
actuarà coma a secretari del jurat amb veu i sense vot. 

- El procés de selecció pot comportar la realització d'entrevistes
amb els promotors amb la finalitat de conèixer i perfeccionar si
s'escau el pla d'empresa.

Vuitena.
Els aspectes més valorats a l'hora d'escollir un o altre projecte

són:
a) La viabilitat
b) La creació de llocs de treball
c) L'adequació a la línia estratègica II "Sostenibilitat social i

econòmica" de l'Agenda 21 local.
d) El fet de crear un servei o activitat no existent o deficitària al

municipi o zona
e) La possibilitat d'adequar-se a les línies d'ajuts PRODER

Novena.
Els projectes seleccionats com a guanyadors que podran ser un

màxim de 2 rebran per part de l'Ajuntament de Flix.
a) Un ajut en metàl·lic de 2.000 euros i 1.000 euros respecti-

vament, compatible amb tots els altres incentius que tingui
vigents l'Ajuntament. El pagament del premi es farà efectiu un
cop iniciades les obres de posada en marxa de l'activitat.

b) El suport logístic i tècnic necessari per a la posada en marxa
del projecte per part del Servei Municipal de Promoció i
Desenvolupament Econòmic (PROFLIX).

c) El compromís municipal de participar del projecte per tal
d'afavorir la seva catalogació com a iniciativa I+O pel
Departament de Treball i accedir als ajuts que se'n deriven.
En cas que no sigui ajustat a les necessitats del projecte la
qualificació I+O, es mantindria el compromís de partici-
pació facilitant local a lloguer mitjançant signatura de
conveni i per un temps limitat. Sempre i quan hi hagi dispo-
nibilitat.

d) Si el jurat qualificador considera que cap projecte assoleix els
mínims marcats podrà declarar el premi desert.

Desena.
Els terminis previstos són:
a) Fins el 29 d'agost de 2008 a les 12 hores presentació de

projectes.
b) Entre l'1 i el 30 de setembre de 2008 procés de selecció.
c) El 31 d'octubre de 2008 anunci dels projectes guanyadors.

2007/6454 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article i 178
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 l'Ajuntament en sessió plenària de data 23 de març de 2007
aprovà provisionalment la modificació de l'article 3 de l'Ordenança
fiscal núm.: 6.7., reguladora de la taxa pel servei de Mercat
Municipal.

L'esmentada modificació va ser sotmesa a informació pública,
mitjançant el tauler d'edictes de la corporació i edicte publicat en el
BOPT núm.: 86, de 14 d'abril de 2007.

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expe-
dient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provi-
sionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Primer. Modificar l'article 3 de l'Ordenança fiscal núm.: 6.7.,
reguladora de la taxa pel servei de Mercat Municipal, que queda
redactat de la següent manera

Article 3. Quota tributària
Concepte Euros
Lloguers diaris:
Parades de verdures no cantoneres 3 euros
Parades de verdures cantoneres 4 euros
Parades de carn i peix 5 euros
Parada de bar 8 euros

Contra l'aprovació d'acord de modificació de l'article 3 de
l'Ordenança fiscal núm.: 6.7., reguladora de la taxa pel servei de
Mercat Municipal, que esgota la via administrativa, es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona.

Flix, 23 de maig de 2007. --- L'alcalde-president, Pere Muñoz i
Hernández. --- Davant meu, el secretari general, Arturo González i
Benet.

2007/6418 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Edicte

La Junta de Govern en sessió de data 23 de gener de 2001, va
aprovar les bases generals que regulen els processos de selecció i
provisió de llocs de treball de l'Ajuntament Mont-roig del Camp, i que
aquestes estan publicades al BOP de Tarragona número 52 de data
3 de març de 2001.

La Junta de Govern en sessió de data 19 d'abril de 2007,
aprova les bases específiques que han de regir la convocatòria per
a la provisió dels llocs vacants de 4 places d'administratiu, promoció
interna.
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Mont-roig del Camp, 23 de maig de 2007. --- L'alcalde, Miquel
Anguera i Brú.

BASES ESPECÍFIQUES 4 PLACES D'ADMINISTRATIU,
PROMOCIÓ INTERNA.

Per poder participar en el concurs-oposició 
a) Tenir la condició de laboral fix.
b) Ocupar un lloc de treball d'auxiliar administratiu a l'ajun-

tament de Mont-roig del camp, amb una antiguitat mínima de
2 anys 

c) Estar en possessió de la titulació específica de batxillerat
superior, formació professional de segon grau, o equivalent.
També podran participar en aquest procés, encara que no
acreditin la titulació acadèmica exigida, sempre que hagin
treballat d'auxiliar administratiu a l'Ajuntament durant un
període mínim de 10 anys.

FASES DEL CONCURS-OPOSICIÓ
Aquest concurs consta de tres fases, que inclouran la totalitat dels

mèrits i capacitats especificats en la convocatòria.
Els mèrits i capacitats dels candidats per ocupar els llocs

convocats es valoraran fins a un màxim de 45 punts (30 punts a l'opo-
sició + 15 de concurs) .

Fase 1a. Prova de coneixements de la llengua catalana
Consistirà en la realització d'una prova de coneixement de la

llengua catalana equivalent al nivell C de la Junta Permanent de
Català o equivalent, durant el temps que el tribunal qualificador estimi
necessari.

Queden exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants
que acreditin documentalment, que estan en possessió del nivell C o
superior de la Junta Permanent de Català o equivalent.

L'exercici es qualificarà com a apte o no apte, i caldrà la quali-
ficació d'apte per superar la prova i passar a la següent.

Fase 2a. Exercicis de l'oposició.
Aquesta fase consistirà en contestar, un test de 30 preguntes amb

respostes alternatives sobre les matèries del temari.
Consistirà en respondre un qüestionari de coneixements tipus test,

amb respostes alternatives relacionat amb el contingut del temari. El
nombre de preguntes que integraran el qüestionari serà de 30.
Aquest exercici es puntuarà a raó de 1 punt per pregunta encertada
i amb -0,25 punts les respostes incorrectes.

La prova tindrà una durada màxima d'una hora.
Serà obligatòria i la seva puntuació serà de 0 a 30 punts,

quedant eliminats els aspirants que no aconsegueixin un mínim de 15
punts.

Fase 3a. Mèrits.
En aquesta fase el tribunal valorarà el mèrits al·legats i degu-

dament justificats pels aspirants.
En cap cas no s'avaluaran les titulacions acadèmiques de nivell

inferior a l'exigida que es puguin al·legar com a mèrit o capacitat,
així com cursets realitzats que no tinguin a veure amb els llocs a
cobrir. 

Aquesta fase no serà eliminatòria i la seva puntuació serà de 0 a
15 punts.

Els mèrits al·legats es valoraran amb referència a la data del dia
de l'examen i de conformitat amb el barem següent:

a) Antiguitat. 
Per serveis efectius prestats en l'Ajuntament empreses municipals

o en altres administracions públiques, desenvolupant tasques
similars o relacionades amb les funcions pròpies dels llocs
convocats. 

S'atorgarà 0,60 punt per any complert. No es valoren les frac-
cions inferiors a 6 mesos. 

b) Formació no reglats 
Per l'assistència i/o aprofitament a jornades o cursos de formació

seguits a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Diputació, o
d'altres institucions o empreses que tinguin relació directa amb el lloc
de treball que cal proveir, en funció de la durada.

- Per cursos 0,20 punts per curs 
- Per cursos sense acreditar durada o fins a 20 h: 0,20 punts per curs
- Per cursos de durada entre 21 i 40 hores 0,35 punts per curs
- Per cursos de durada entre 41 i 80 hores 0,50 punts per curs
- Per cursos de durada entre 81 i 100 hores 0,75 punts per curs
- Per cursos de durada de + 100 hores 1,00 punts per curs

c) Formació reglada 
Titulacions acadèmiques de nivell superior al requerit: 1,00 punt

per titulació.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Es sumaran la puntuació de les fases d'oposició dels candidats

que hagin superat les proves, i es relacionaran els candidats per
ordre de puntuació.

En cas d'empat en el conjunt del concurs-oposició, l'ordre s'ha
d'establir en favor de l'aspirant que hagi obtingut major puntuació en
la fase d'oposició.

De persistir l'empat, per tal de garantir la selecció de l'aspirant
més idoni, es proposarà una prova teòric - pràctic, sobre aspectes
relatius al lloc a desenvolupar, i inclòs del de la matèria del temari.

TEMARI
1. Els Poders de l'Estat: Poder Judicial, Poder Executiu, Poder Legis-

latiu
2. El Poder Judicial. Classes d'òrgans jurisdiccionals.
3. El Poder legislatiu. Òrgans depenent: el Defensor del Poble. El

Tribunal de Comptes
4. El Poder Executiu. L'organització Territorial de l'Estat: l'adminis-

tració de l'Estat, l'administració Autonòmica. L'administració local. 
5. L'administració de l'Estat. Llei d'organització i funcionament.

Estructura Departamental. I òrgans superiors. Delegats i
Subdelegats del Govern. Serveis Territorials de l'estat a
Tarragona.

6. La Generalitat de Catalunya. Estructura Conselleries i òrgans supe-
riors. Subdelegat del Govern. El parlament i òrgans depenent el
Síndic de Greuges i el Síndic de Comptes.

7. L'administració Local: Diputacions, Comarques i Municipis.
8. El Municipi: Territori, Població, Govern. 
9. El Govern Municipal: alcalde, regidors, JGL, Comissions d'estudi,

Ple
10. Competències locals: pròpies, delegades, concurrents, comple-

mentaries, conflictes de competència, i coordinació entre admi-
nistracions.

11. L'administració. El procediment administratiu. Potestat reglamen-
taria

12. Els actes administratius. Notificació. Publicació. Retroactivitat 
13. El principi de legalitat. Actes reglats i actes discrecionals. Actes

nuls. Actes anul·lables. Rectificació errors.
14. Concepte i contingut dels documents: dictàmens, decrets,

propostes de resolució, convenis, informes, reglaments, orde-
nances. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publi-
cacions. 

15. Els recursos administratius. Els recursos Jurisdiccionals
16. L'administrat. Capacitat. Drets subjectius i interès legítim 
17. La hisenda local. Ingressos i despeses. Pressupost. Liquidació.

Comptes generals
18. Els bens de les entitats locals. Classes. Adquisició, Alienació,

Alteració qualificació, i classificació.
19. Contractes administratius. Tipus de contractes. Formes adjudi-

cació. 
20. L'Urbanisme. Classes de sòl. Llicencies, concessió, transmissió,

desestimen, renuncia i caducitat.
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2007/6405 – AJUNTAMENT DE REUS

Departament de Salut Pública

Edicte

D'acord amb l'establert als articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, i atès que intentada la notificació en el domicili dels interessats,
aquesta no s'ha pogut practicar, s'emplaça als interessats que es
detallen a continuació perquè compareguin a les oficines del
Departament de Salut Pública d'aquest Ajuntament, situat al carrer
Ample núm. 13 de Reus de dilluns a divendres i de 9 a 14 hores, 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. Si els interessats no es personen en el termini establert, la noti-
ficació s'entén produïda a tots els efectes legals des del dia següent
al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.

Annex:

Núm. d'expedient 79/06 Notificació 
Interessat: Oscar Navas Luque
Domicili a efectes de notificació: Riera d'Aragó, 3 àtic 3er. de

Reus
Acte administratiu que es notifica: notificant l'imposició d'una

sanció per infringir l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Núm. d'expedient 216/06 Notificació 
Interessat: Gerard Monne Beas.
Domicili a efectes de notificació: Camí de la Mare de Deus, 3

2on. 9è de Reus
Acte administratiu que es notifica: notificant la proposta de reso-

lució d'un expedient sancionador per infringir l'article 7.2.a) de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.

Núm. d'expedient 274/06 Notificació
Interessat: Francisco Garcia Heredia 
Domicili a efectes de notificació: Escultor Modest Gené, 33 1er.

2on. de Reus
Acte administratiu que es notifica: notificant la proposta de reso-

lució d'un expedient sancionador per infringir l'article 17.2 de
l'Ordenança municipals sobre tinença d'animals.

Núm. d'expedient 303/06 Notificació
Interessada: Mª rosa Figuerola Esteve. 
Domicili a efectes de notificació: Ronda Sobirà, 10 4ar. 2on. de

Reus
Acte administratiu que es notifica: notificant l'imposició d'una

sanció per infringir l'article 30.2.a) de la Llei 22/2003 de 4 de
juliol, de protecció dels animals.

Reus, 17 de maig de 2007. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2007/6417 – AJUNTAMENT DE REUS

Guàrdia Urbana

Edicte

D'acord amb l'establert als articles 59 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada la notificació
en el domicili dels interessats, aquesta no s'ha pogut practicar, s'em-

plaça als interessats que es detallen a continuació perquè compa-
reguin a les oficines de la Unitat de Multes d'aquest Ajuntament, situat
a l'Avinguda Marià Fortuny núm. 27 de Reus, de dilluns a divendres
i de 9 a 14 hores, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir
de l'endemà de la publicació del present edicte, per a conèixer el
contingut íntegre de l'acte. Si els respectius interessats no es personen
en el termini establert, la notificació s'entén produïda a tots els efectes
legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per
comparèixer.

Annex:

Núm. de referència: 2645/2007, 4617/2007, 4618/2007,
4619/2007, 4620/2007, 7441/2007 i 8387/2007
Procediments sancionadors de trànsit

Interessat: Ferran Gómez Martínez 
Domicili a efectes de notificació: c. Sant Lluís 56, 58 1-2 de Reus
Acte administratiu que es notifica: comunicació termini de 10 dies

hàbils subsanació mancances en les dades facilitades en els escrits
d'al·legacions presentats. No consta el número de butlletí.

Núm. de referència:1896/2007 i 6744/2007 Procediments
sancionadors de trànsit

Interessat: Gestión de Recursos de Multas SL en representació
d'Eduardo Castell Bertrán.

Domicili a efectes de notificació: c. Pau Claris  97, 4-1 de
Barcelona

Acte administratiu que es notifica: comunicació termini de 10 dies
hàbils subsanació mancances en les dades facilitades en els escrits
d'al·legacions presentats. No consta el número de butlletí.

Reus, 15 de maig de 2007. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2007/6419 – AJUNTAMENT DE REUS

Gestió Urbanística

Edicte

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de data
3 de novembre de 2006, en ús de les atribucions delegades per l'al-
calde per decret de 17 de juny de 2003, va acordar aprovar defi-
nitivament el Projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació
bàsica, de l'àrea 4.71 Masia Crusells.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de conformitat amb el
que estableix l'article 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, amb caràcter potestatiu es podrà interposar
recurs previ de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte en el
termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació. 

Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional
abans indicat en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació corresponent. El recurs de
reposició s'entendrà desestimat transcorregut un mes des de la seva
interposició sense que s'hagi dictat resolució expressa i, en aquest
cas, el termini per acudir a la via contenciosa administrativa serà de
sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s'entengui desestimat.

Sens perjudici de l'esmentat, d'acord amb allò que preveu l'article
58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es
podrà interposar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent. 
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Reus, 16 de maig de 2007. --- El secretari general, Jaume Renyer
Alimbau.

2007/6422 – AJUNTAMENT DE REUS

Negociat de Llicències Urbanístiques 

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 administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada la notificació
en el domicili de la interessada, aquesta no s'ha pogut practicar,
s'emplaça a la interessada que es detalla a continuació perquè
comparegui a les oficines del Negociat de Llicències Urbanístiques
d'aquest Ajuntament, situat al c/ Josep Sardà i Cailà, s/n, edifici del
Mercat Central, primer pis, 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. Si la interessada no es persona
en el termini establert, la notificació s'entén produïda a tots els efectes
legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per
comparèixer.

Annex:

Núm. expedient: 332/2007-CI
Interessada: Melody Maria GONZÁLEZ SEVERINO
DNI/NIF: 39910398-Q
Últim domicili conegut: C/ Sant Antoni M. Claret, 13, 2n 1a de

Reus (43204)
Acte administratiu que es notifica: decret pel qual es denega la

petició per legalitzar les obres d'arranjament de les plantes baixa i
primera, de l'immoble núm. 34, del carrer Alt del Carme, de Reus.

Reus, 16 de maig de 2007. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2007/6425 – AJUNTAMENT DE REUS

Departament de Contractació i Patrimoni

ANUNCI - CITACIÓ PER COMPAREIXENÇA

No havent-se pogut practicar la notificació al Sr. Jorge Pitart Font,
tot i haver-se intentat formalment, d'acord amb l'establert als articles
59.5 i 61 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre,
cito a aquest senyor, o al seu representant degudament acreditat,
mitjançant aquest anunci, per tal que comparegui per a ser notificat
en relació a l'expedient de responsabilitat patrimonial que es tramita
al seu nom, en el Departament de Contractació i Patrimoni de
l'Ajuntament de Reus, situat al Raval de Santa Anna, número 40,
primer pis, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14, en el termini
de 10 dies comptats des del següent al de la publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb l'ad-
vertiment que en cas de no comparèixer durant el termini assenyalat
es considerarà notificat a tots els efectes.

El secretari general per delegació de signatura, l'adjunt de
Secretaria, Fernando Grugués i Cabré.

2007/6390 – AJUNTAMENT DE SALOU

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE SERVEIS

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Salou.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Suport
Intern - Secció de Contractació.

c) Número d'expedient: 4/2007.

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: de serveis. 
b) Descripció de l'objecte: prestació dels serveis de comuni-

cacions de veu mòbil per a tots els centres de l'Ajuntament
de Salou.

c) Lots: no.
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de

licitació: 
- Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 55, de
7.3.2007

- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4839,
de 12.3.2007

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació: 36.841 euros, IVA inclòs (pel
primer any).

5. Adjudicació.
a) Data: 21 de maig de 2007.
b) Contractista: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA (Societat

Unipersonal), amb NIF A-78.923.125.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l'adjudicació: quadre de tarifes per serveis.

Salou, 22 de maig de 2007. --- El secretari general, Francisco
Alijo Moyano.

2007/6412 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària duta a terme el dia 26
d'abril de 2007, va adoptar entre d'altres, l'acord d'aprovar
inicialment l'avantprojecte d'ordenança municipal d'obres subjectes al
règim de comunicació, així com el formulari de sol·licitud que
l'annexa:

ORDENANÇA MUNICIPAL D'OBRES SUBJECTES A RÈGIM 
DE COMUNICACIÓ

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ART. 1. OBJECTE
Aquesta Ordenança regula aquelles obres que per la seva

rellevància són susceptibles de ser sotmeses a un règim de comuni-
cació sense necessitat d'estar subjectes a una prèvia llicència muni-
cipal, a l'empara de la facultat que ofereix als ajuntaments l'article
179.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.

Amb aquesta ordenança es pretén, fonamentalment, assolir una
major eficàcia i una tramitació més ràpida mitjançant la simplificació
de la documentació que s'ha d'aportar i la reducció del termini per
iniciar les obres:

- A l'Annex I s'hi detallen aquelles que, per la seva poca
incidència urbanística, requereixen només d'una descripció de
les obres a realitzar. 

ART. 2. PRESENTACIÓ
L'interessat, abans d'iniciar les obres sotmeses a règim de comu-

nicació relacionades amb aquesta ordenança, presentarà un imprès
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normalitzat que l'Ajuntament posarà a disposició dels ciutadans i el
presentarà al registre general, d'acord amb l'article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació específica
que s'assenyala, per a cada tipus d'obres, en aquesta ordenança.

ART. 3. SUBSANACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Si la sol·licitud no reuneix els requisits necessaris o manca la

documentació preceptiva, s'atorgarà a l'interessat un termini de deu
dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment,
amb l'advertiment que de no fer-ho se'l tindrà per desistit de la seva
petició, prèvia resolució. 

Si el contingut del projecte o documentació tècnica (aportats
d'acord amb l'Annex I), presenta deficiències subsanables, o el tècnic
municipal que ha d'informar considera necessari presentar alguna
altra documentació no exigida inicialment, es requerirà a l'interessat
per tal que ho complimenti en el termini de 15 dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la notificació del requeriment, amb l'advertiment
que de no fer-ho se'l tindrà per decaigut en el seu dret al tràmit corres-
ponent i, si aquest es considera indispensable per dictar resolució,
l'interessat no podrà entendre's comunicat en els termes d'aquesta
Ordenança. 

En aquests supòsits, la notificació del requeriment a l'interessat i
el termini atorgat a aquest, suspèn el còmput del termini assenyalat en
l'article següent.

ART. 4. INICI DE LES OBRES
Les obres compreses en l'Annex I podrà iniciar-se en el termini de

10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la presentació de la
sol·licitud amb la documentació requerida per a cada tipus d'obres i
efectuada la liquidació provisional de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i/o taxa corresponent, si s'escau.

Si transcorregut l'esmentat termini, l'administració no manifesta de
manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda
legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la
normativa aplicable.

Aquest règim de comunicació de les obres no faculta en cap cas
per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el plane-
jament vigent, ni podrà substituir a la llicència d'obres quan aquesta
sigui preceptiva. Tot això sens perjudici de la resta d'autoritzacions
que siguin preceptives d'acord amb la legislació de règim local o
sectorial.

ART. 5. CADUCITAT
El termini màxim per a l'inici de les obres de l'Annex I d'aquesta

ordenança és de un mes. Pel que fa al seu acabament, el termini
màxim és de tres mesos. Tots els terminis es computen des de la data
en la que l'actuació s'hagi d'entendre comunicada a l'Ajuntament
segons el que disposa l'article 4, i es poden prorrogar fins assolir,
com a màxim, els terminis establerts a l'article 181.4 del DL
1/2005.

Finalitzats els anteriors terminis sense que l'obra comunicada hagi
començat o acabat, es considerarà caducada l'autorització muni-
cipal per a la seva realització, circumstància que l'Ajuntament haurà
de declarar mitjançant resolució adoptada en els termes de l'article
181.5 del DL 1/2005.

ART. 6. INSPECCIÓ DE LES OBRES
Les obres regulades en aquesta ordenança resten subjectes a la

inspecció de l'Administració municipal, amb l'objecte de garantir llur
adequació a les seves previsions i a la normativa urbanística, d'acord
amb l'article 193 del DL 1/2005.

Art. 7. RÈGIM SUPLETORI
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, regirà la

normativa urbanística i de règim local aplicable.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Aquesta ordenança no serà d'aplicació als procediments iniciats

abans de la seva entrada en vigor, els quals es regiran per la
normativa anterior.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els preceptes i disposicions vigents en aquest

Ajuntament que puguin contradir o oposar-se a tot el que estableix
aquesta ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop s'hagi publicat ínte-

grament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i transcorri el termini de quinze dies hàbils que preveu la legislació
bàsica de règim local. Romandrà vigent fins la seva modificació o
derogació expresses.

ANNEX I

OBRES SOTMESES A RÈGIM DE COMUNICACIÓ SENSE 
NECESSITAT D'APORTAR DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

Documentació a presentar:
1.Descripció de les obres a realitzar.
2. Presentació del model autoliquidació impost municipal sobre

construccions, instal·lacions i obres, degudament emplenat pel
promotor.

3.Autoliquidació taxa serveis urbanístics.

L'Ordenança municipal es troba exposada al públic a
l'Ajuntament de Salou (Servei Administratiu d'Urbanisme), al Passeig
de la Segregació, 4 de Salou, els dies feiners, en horari de 9 h a 14
h, durant el termini de trenta dies comptats des del dia següent en que
aparegui publicat l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
prenent com a referència l'última d'aquestes publicacions, per tal que
es puguin formular les al.legacions que es tinguin per convenients,
considerant-se definitivament aprovada si en aquest termini no es
presenta cap al·legació.

Salou, 15 de maig de 2007. --- El secretari, Francisco Alijo
Moyano.

2007/6423 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci

La Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada el dia 2
d'abril de 2007, va adoptar, entre d'altres, l'acord d'APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL POLÍGON
D'ACTUACIÓ PAU CS-06 PRESENTAT PER BOSC TAURANA, SL, la
part dispositiva del qual estableix el següent:

PRIMER. APROVAR la proposta de reparcel·lació voluntària del
PAU-CS.06, presentada per BOSC TAURANA, SL, un cop substituïdes
les fitxes que consten a l'escriptura per les que ara s'aproven, on
consta el sostre màxim edificable de cadascuna de les finques del
polígon.

Advertir als interessats que aquesta aprovació resta condicionada
a l'executivitat del projecte d'urbanització del mateix àmbit, d'acord
amb l'establert a l'article 125 RLU.

SEGON. EXPEDIR certificació del present acord, de manera que
de conformitat amb el previst a l'article 122.2 del text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol
(TRLUC), aquesta certificació, juntament amb la presentació de l'es-
criptura pública de reparcel·lació són suficients per a la inscripció en
el Registre de la Propietat. Aquesta certificació podrà protocolitzar-se
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de conformitat amb l'article 211 del Reglament notarial una vegada
aquest acord sigui ferm en via administrativa.

TERCER. NOTIFICAR el present acord a BOSC TAURANA, SL, i
a la resta d'interessats i PUBLICAR el mateix al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, a un diari dels de més circulació i al tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament.

Salou, 3 de maig de 2007. --- El secretari (il·legible).

PEU DE RECURS: contra el present acord, que esgota la via admi-
nistrativa, 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.

2007/6460 – AJUNTAMENT DE SALOU

Edicte de l'Ajuntament de Salou, sobre la modificació de la plantilla
de personal any 2007, aprovada pel Ple del 26 d'abril de 2007

A) FUNCIONARIS DE CARRERA
N=Nombre de places; G=Grup
DENOMINACIO 
DE LES PLACES N G ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA
SECRETARI 1 A HABILITACIO NAC. SECRETARIA PRIMERA SUPERIOR
INTERVENTOR 1 A HABILITACIO NAC. INTERV.-TRESORERIA PRIMERA SUPERIOR
VICESECRETARI 1 A HABILITACIÓ NAC. SECRETARIA ENTRADA SEGONA
TECNIC 9 A ADM. GENERAL TECNICA
ADMINISTRATIU 23 ADM. GENERAL ADMINISTRATIVA
AUXILIAR 44 D ADM. GENERAL AUXILIAR
AUXILIAR INTERPRET 1 D ADM. GENERAL AUXILIAR
ORDENANÇA MAJOR 1 D ADM. GENERAL SUBALTERNA
ORDENANÇA 4 E ADM. GENERAL SUBALTERNA
AGENT NOTIFICADOR 1 E ADM. GENERAL SUBALTERNA
ENGINYER DE CAMINS 1 A ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA SUPERIOR
ARXIVER 1 A ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA SUPERIOR
ECONOMISTA 3 A ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA SUPERIOR
APARELLADOR 3 B ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA MITJA
GRADUAT SOCIAL 1 B ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA MITJA
ENGINYER TECNIC 4 B ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA MITJA
DELINEANT 9 C ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA AUXILIAR
INSPECTOR D'OBRES 1 C ADM. ESPECIAL TÈCNICA TECNICA AUXILIAR
INSPECTOR TER. RURAL 1 C ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA AUXILIAR
AUXILIAR D'INSPECCIO 2 D ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA AUXILIAR
AUX. INSPECCIO DE RENDES 1 D ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA AUXILIAR
AUXILIAR GESTIO PADRO IBI 1 D ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA AUXILIAR
OF. COM. ESPEC. (INSP.ACT.) 1 C ADM. ESPECIAL TECNICA TECNICA AUXILIAR
TECNIC INFORMATIC 1 A ADM. ESPECIAL TÈCNICA TECNICA SUPERIOR
PROGRAM. INFORMATICA 3 C ADM. ESPECIAL TÈCNICA TECNICA AUXILIAR
PROGRAM. INFORMATICA 1 D ADM. ESPECIAL TÈCNICA TECNICA AUXILIAR
OPERADOR D'INFORMATICA 1 D ADM. ESPECIAL TÈCNICA TECNICA AUXILIAR
INSPECTOR 1 B ADM. ESPECIAL SERVEIS ESPECIALS POLICIA LOCAL
SOTSINSPECTOR 1 C ADM. ESPECIAL SERVEIS ESPECIALS POLICIA LOCAL 
SERGENT 2 C ADM. ESPECIAL SERVEIS ESPECIALS POLICIA LOCAL
CAPORAL 8 D ADM. ESPECIAL SERVEIS ESPECIALS POLICIA LOCAL
AGENT 49 D ADM. ESPECIAL SERVEIS ESPECIALS POLICIA LOCAL
AGENT INTERI 22 D ADM. ESPECIAL SERVEIS ESPECIALS POLICIA LOCAL

B) PERSONAL LABORAL FIX
N=Nombre de llocs
DENOMINACIO LLOCS TREBALL N TITULACIO EXIGIDA
ENCARREGAT BRIGADA JARDINERIA 1 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV.
ENCARREGAT BRIGADA OBRES 1 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV.
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 1 CERTIFICAT ESCOLARITAT
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR 5 CERTIFICAT ESCOLARITAT

DENOMINACIO LLOCS TREBALL N TITULACIO EXIGIDA
OFICIAL PRIMERA PINTOR 1 CERTIFICAT ESCOLARITAT
OFICIAL PRIMERA 1 CERTIFICAT ESCOLARITAT
OFICIAL SEGONA JARDINER 1 CERTIFICAT ESCOLARITAT
PEO ESPECIALISTA PALETA 1 CERTIFICAT ESCOLARITAT
PEO ORDINARI JARDINERIA 5 CERTIFICAT ESCOLARITAT
CONSERGES D'EDIFICIS I INSTAL. 7 CERTIFICAT ESCOLARITAT
INSPECTOR DE SANITAT I CONSUM 1 LLICENCIAT EN FARMACIA
TECNIC MEDI AMBIENT 1 BATXILLER, FP2 O EQUIVALENT
ADMINISTRADOR INSTALACIONS ESPORTIVES 1 TECNIC EN EMPRESES I ACTIVITATS 

TURISTIQUES
BIBLIOTECARI 1 DIPLOMAT EN BIBLIOTECONOMIA I 

DOCUMENTACIO
PROFESSOR TITULAR PIANO 2 TITOL DE PROFESSOR DE PIANO
PROF ESSOR PIANO AMB COMP. COR 1 TITOL DE PROFESSOR DE PIANO
PROFESSOR PIANO I MUSICA MODERNA 1 TITOL DE PROFESSOR DE PIANO
PROFESSOR VIOLONCEL 1 TITOL DE PROFESSOR DE VIOLONCEL
PROFESSOR TITULAR DE SOLFEIG 1 TITOL DE PROFESSOR DE SOLFEIG
PROFESSOR TITULAR DE VIOLI 1 TITOL DE PROFESSSOR DE VIOLI
PROFESSOR TITULAR DE GUITARRA 1 TITOL DE PROFESSOR DE GUITARRA
PROFESSOR FLAUTA TRAVESSERA 1 TITOL DE PROFESSOR DE FLAUTA TRAVESSERA
PROFESSOR DE SOLFEIG, HARMONIA I FORMES 1 TITOL DE PROFESSOR DE SOLFEIG
PROFESSOR DE PERCUSIO 1 TITOL DE PROFESSOR DE PERCUSIO
PROFESSOR DE CLARINET 1 TITOL DE PROFESSOR DE CLARINET
TECNIC CENTRE CIVIC /PROFES. D'ARTS PLASTIQUES 1 DIPLOMAT ARTS PLÀSTIQUES
TECNIC DE CULTURA I FESTES 1 BATXILLER , FP2 O EQUIVALENT
PROFESSOR D'ADULTS 2 DIPLOMAT MAGISTERI
ARQUITECTE 3 ARQUITECTE SUPERIOR
ARQUITECTE TECNIC 1 ARQUITECTE TECNIC
INSPECTOR D'OBRES 1 ARQUITECTE TECNIC
COORDINADOR ESP. EXTRAESCOL. 1 BATXILLER, FP2 O EQUIVALENT
TECNIC D'ESPORTS 1 BATXILLER, FP2 O EQUIVALENT
ORDENANCES/CONSERGES 6 CERTIFICAT ESCOLARITAT
AUXILIAR-CONSERGE 1 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV.
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 BATXILLER, FP2 O EQUIVALENT
AUXILIAR ADMINISTRATIU 4 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV.
CONSERGE MANT. PISCINA MPAL. 3 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV.
CONSERGE-RECEPCIONISTA 2 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV.
OPERADOR INFORMATIC 1 BATXILLER, FP2 O EQUIV.
OPERARI DE PRODUCCIO 1 CERTIFICAT ESCOLARITAT
INFORMADOR JUVENIL 1 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV.
MONITOR D´ESPORTS 10 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV
MONITOR INTEGRADOR SOCIAL 2 FP2 O EQUIV
MONITOR DE LLEURE 3 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV
COORDINADOR D'ACTES INSTITUCIONALS 1 BATXILLER, FP2 O EQUIVALENT

C) PERSONAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA
N= Nombre de llocs
DENOMINACIO LLOCS TREBALL N TITULACIO EXIGIDA DURACIO DEL CONTRACTE
MONITOR  ZONA ESPORTIVA PLATJA 6 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV. SERVEI DETERMINAT 
MONITOR GUARDERIA 4 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV. SERVEI DETERMINAT 
MONITOR ESCOLA D'ESTIU 5 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV. SERVEI DETERMINAT 
MONITOR ESPORTS EXTRAESCOLARS 8 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV. SERVEI DETERMINAT 
MONITOR  "CASAL EDUCATIU" 10 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV. SERVEI DETERMINAT 
MONITOR TALLERS D'ESTIU 3 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV. SERVEI DETERMINAT 
PROFESSOR DE TEATRE 3 DIPLOMAT EN ART DRAMATIC SERVEI DETERMINAT (CURS 06-07)
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV. SERVEI DETERMINAT
PROFESSOR D'ARTS PLASTIQUES 1 DIPLOMAT EN ARTS PLASTIQUES SERVEI DETERMINAT (CURS 06-07)
PROFESSOR DE GUITARRA 1 TITOL DE PROFESSOR DE GUITARRA SERVEI DETERMINAT (CURS 06-07)
PROFESSOR DE VIOLI 1 TITOL DE PROFESSOR DE VIOLI SERVEI DETERMINAT (CURS 06-07)
PROFESSOR DE SAXOFO 1 TITOL DE PROFESSOR DE SAXOFO SERVEI DETERMINAT (CURS 06-07)
ANIMADOR SOCIOCULTURAL 1 BATXILLER, FP2 O EQUIV. SERVEI DETERMINAT
MONITOR BUS ESCOLAR 6 CERTIFICAT ESCOLARITAT SERVEI DETERMINAT (CURS 06-07)
PROFESSOR UEC 3 DIPLOMAT MAGISTERI SERVEI DETERMINAT (CURS 0-07)

D) FUNCIONARIS D'OCUPACIO EVENTUAL
N= Nombre de llocs
DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL N TITULACIO EXIGIDA
TECNIC DE PREMSA 1 LLICENCIAT EN CIENCIES DE LA INFORMACIO
TÈCNIC PROMOCIÓ ECONÒMICA 1 LLIC.EN CIENCIES ECON., EMPR, O ADM.I GEST. EMPR.
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DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL N TITULACIO EXIGIDA
TÈCNIC DE COMERÇ 1 TÈCNIC EN EMPRESES I ACT. TURÍSTIQ.
SECRETARIA PART. ALCALDIA 1 BATXILLER, FP2 O EQUIV.
TÈCNIC DE PROTOCOL 1 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV.
AJUDANT PERIODISTA 1 GRADUAT ESCOLAR, FP1 O EQUIV.
DIRECTOR DE CONGRESOS I 
CONVENCIONS 1 LLIC.EN CIÈNCIES ECON, EMPR, O ADM. I GEST. EMPR.

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIS DE CARRERA  186
NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIS INTERINS 22
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIX 88
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA 55
NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIS D'OCUPACIÓ EVENTUAL 7
TOTAL PERSONAL AJUNTAMENT 358

Salou, 24 d'abril de 2007. --- EL SECRETARI GENERAL, FRAN-
CISCO ALIJO MOYANO. --- VIST I PLAU L'ALCALDE, ESTEVE FERRAN
RIBERA.

2007/6260 – AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

Edicte

D'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, modificada per la Llei orgànica 14/2003, de
20 de novembre, que, a l'article 16, estableix la obligació de renovar
periòdicament cada 2 anys les inscripcions de persones estrangeres
no comunitàries sense autorització de residència permanent.

Queden declarades la caducitat de les inscripcions del padró
d'aquest municipi les persones estrangeres no comunitàries, procedint-
se a la seva baixa del padró d'habitants, que tot seguit es relacionen:

NOM I COGNOMS NIE / PASSAPORT DATA D'ALTA NACIONALITAT DATA CADUCITAT
HAMID JEDIANI N486519 29/11/2004 MARROC 21/11/2006
OLGA SLOBODIUK 13477910N 10/12/2004 ARGENTINA 10/12/2006
EUMELIA GALA RODRIGUEZ C088538 15/12/2004 CUBA 15/12/2006

Santa Coloma de Queralt, 21 de maig de 2007. --- L'alcalde,
Antoni Canosa i Ribalta.

2007/6483 – AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

Edicte

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número
51 de data 2 de març de 2007, pàgines 23 i 24, el resum per
capítols del pressupost aprovat definitivament per l'exercici de 2007
de l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt; s'ha detectat un error
material de transcripció en els imports corresponents als capítols 2 i
6 del pressupost de despeses de l'Ajuntament, pel que seguidament
es reprodueix els imports correctes pel seu coneixement i efectes:

- Pressupost de la corporació, estat de despeses, capítol 2,
despeses en béns corrents i serveis: on posa "1.604.450" cal
que hi posi "1.484.450".

- Pressupost de la corporació, estat de despeses, capítol 6, inver-
sions reals: on posa "848.042" cal que hi posi "968.042"

Santa Coloma de Queralt, 23 de maig de 2007. --- L'alcalde,
Antoni Canosa i Ribalta.

2007/6563 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Estadística

Anunci

D'acord amb l'article 59.5 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,
havent estat impossible practicar la notificació de la següent resolució
a Muhammad Aslam, recaiguda sobre la sol·licitud de data 7 de
març de 2007, mitjançant aquest anunci se'l notifica l'esmentada
resolució:

"Denegar a Muhammad Aslam, l'expedició del certificat d'empa-
dronament per omissió amb data 9 de juny de 2004." 

El text íntegre de la referida resolució està a disposició de l'inte-
ressat al departament d'Estadística. 

La qual cosa se li notifica perquè en prengui coneixement i tingui
els efectes oportuns, i se li significa que la transcrita resolució és defi-
nitiva en via administrativa i contra ella pot interposar, potestati-
vament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a
partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci o, direc-
tament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats conten-
ciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats també des del dia següent al de la publicació d'aquest
anunci, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als
articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la
Llei Orgànica 19/2003 de 23 de desembre, i sense perjudici que
pugui exercir qualsevol altre recurs que estimi procedent, d'acord amb
el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Tarragona, 25 de maig de 2007. --- El secretari general acctal.,
Josep Magriñà i Cervelló.

2007/6565 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Departament d’Obertura d’Establiments

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

Sol·licitada per part de SALUD Y OCIO TGN, SCP, repre-
sentada pel Sr. José Antonio Ruiz Mosteiro, llicència ambiental -
Annex II.2, per a la implantació de l'activitat de centre de teràpies
integrades, gimnàstica i classes de ball, ubicat al Cr. Rosa Venes i
de Llovera, núm. 1, bxos., d'aquesta ciutat, se sotmet a informació
pública la sol·licitud i documentació que l'acompanya per un termini
de VINT (20) DIES, a comptar des del següent al de la publicació
d'aquest anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a fi
de poder consultar l'expedient en el Departament d'Obertura
d'Establiments d'aquest Ajuntament i formular al·legacions, de confor-
mitat amb allò que disposa l'art. 43 del Decret 136/1999, de 18
de maig, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració
Ambiental.

Tarragona, 23 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà Cervelló.

2007/6570 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Departament d’Inspecció Fiscal

ANUNCI DE CITACIÓ ALS INTERESSATS
PER A ÉSSER NOTIFICATS PER COMPAREIXENÇA

No ha estat possible realitzar les notificacions als interessats que
més avall es relacionen o als seus representants, per causes no impu-
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tables a aquesta Administració, i després de deixar constància a l'ex-
pedient respectiu de les circumstàncies d'haver-ho intentat en dues
ocasions, en compliment del que disposa l'art. 112 de la Llei general
tributària, se'ls cita perquè compareguin, per tal de ser notificats de
les actuacions que els afecten en relació als procediments que s'in-
diquen:

NIF NOM DE L'OBLIGAT TRIBUTARI PROCEDIMET EXPEDIENT
40711986P CABESTANY BARO, JUAN Comprovació i Investigació 2618_162
B43657634 CONSTRUCCIONES BERITEM, SL Comprovació i Investigació 2618_166
39878262B AMADOR LIÑAN, ADOLFO Comprovació i Investigació 2618_186
39674899Z RAMOS DOBLADO, PURIFICACION Comprovació i Investigació 2618_323
39672687X BORREGO MUÑOZ, ANTONIO Comprovació i Investigació 2618_361
39730127L SANCHEZ MARTINEZ, JOSE Comprovació i Investigació 2618_368
A28236107 CALPISA CATALUÑA, SA Comprovació i Investigació 2618_372
39726560V GUTIERREZ BAUTISTA, DAVID Comprovació i Investigació 2618_432
39652354D BALLESTE GARCIA, RAMON Comprovació i Investigació 2618_496
X3211923L NOMELIN NAVARRO, ALEXANDRA Comprovació i Investigació 2618_548
39889729R PONZOA PINA, JUAN LUIS Comprovació i Investigació 2618_598
B43362441 E I A DE TARRAGONA, SL Comprovació i Investigació 2618_623
43536095Q MEDINA PIQUERAS, ANTONIO Comprovació i Investigació 2618_624
50447336X BRAOJOS GONZALEZ, FERNANDO Comprovació i Investigació 2618_635
39618823N CEBALLOS SERRAT, RAFAEL Comprovació i Investigació 2618_638
B43469220 WIESMITHPLA, SL Comprovació i Investigació 2618_639
39717054X LOPEZ COLOMINA, MANEL Comprovació i Investigació 2618_682
10829276W VALDESPINO GARCIA, ROBERTO Comprovació i Investigació 2618_687
39623400N CARMONA LA VELLA, ANTONIO Comprovació i Investigació 2618_693
39804056A SEGURA RAMON, FRANCISCO Comprovació i Investigació 2618_696
39656599E SEGARRA LORENTE, LOURDES Comprovació i Investigació 2618_698
39555256V MARQUES ARANDES, FRANCISCO Comprovació i Investigació 2618_738
39809441Y SIGRO BOQUE, JAIME Comprovació i Investigació 2618_749
52290534B MONTIEL CHAMORRO, DOLORES Comprovació i Investigació 2618_765
46018959F FERNANDEZ JORGE, JOAQUIN Comprovació i Investigació 2618_792
38551793K SOLE SOLANO, DAVID Comprovació i Investigació 2618_833

L'Òrgan responsable de la tramitació dels procediments rela-
cionats és el Departament d'Inspecció Fiscal, de l'Ajuntament de
Tarragona.

Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer
per a ésser notificats al Departament d'Inspecció Fiscal situat a la
segona planta del núm. 1 de la plaça de la Font, en el termini de
quinze dies naturals, comptats des del següent al de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

S'adverteix que a partir del dia següent d'haver transcorregut l'es-
mentat termini sense haver comparegut, la notificació s'entendrà
produïda a tots els efectes legals.

Contra aquesta resolució no podeu interposar cap recurs ja que
es tracta d'un acte de tràmit que no decideix directament o indirec-
tament el fons de l'assumpte, no determina la impossibilitat de
continuar el procediment, no produeix indefensió ni perjudici irrepa-
rable a drets o interessos legítims, segons determina l'article 107.1
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú sense
perjudici que pugueu oposar qualsevol al·legació en qualsevol
moment del procediment, abans de la resolució definitiva, davant del
mateix òrgan que l'ha dictat.

Tarragona, 16 de maig de 2007. --- EL SOTS-SECRETARI
GENERAL, MANUEL SANMARTÍN SUÑER.

2007/6571 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Departament de Sanitat

Anunci

De conformitat amb l'article 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, modificada per la Ley 4/1999, de
13 de gener, i en haver resultat impossible notificar al Sr. Enrique
Borras Macia el decret de data 20-02-07 la Conselleria Delegada
de Medi Ambient, Protecció Civil i Sanitat, es notifica aquest
mitjançant el present Edicte:

"Vist l'expedient instruït arran de la instància presentada per la
Sra. Yolanda Pinet García, amb domicili al cr. Notario Albiñana, 1,
2on 2a, denunciant brutícia al pati de llums de l'edifici on resideix, i
a l'escala comunitària.

Atès que, consultada la base de dades del Gabinet Tècnic Fiscal,
resulta propietari de l'immoble el Sr. Enrique Borrás Macià, referència
cadastral 3636701.

Atès que la Unitat Tècnica de Salut Pública, ha informat en data
15-1-07 literalment el següent: "Els fets denunciats són certs, per tant,
el propietari de la finca hauria de netejar el pati interior per tal
d'evitar un problema d'insalubritat als veïns. Així mateix, s'hauria de
fer un manteniment de l'escala comunitària per tenir deficiències en
instal·lacions i higiene".

Pel que fa a la neteja i manteniment de la escala comunitària, cal
dir que això es un assumpte de caire privat, i que compet a la comu-
nitat de veïns i/o a la jurisdicció ordinària, si escau.

Considerant que, segons l´establert als articles 97.4 de
l´Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais
públics de Tarragona i 189 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de
juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, els titulars
de solars, urbanitzacions, edificis o cartells els hauran de mantenir en
les condicions d'higiene, salubritat, seguretat i conservació adients.
Els serveis tècnics municipals determinaran si es compleixen les condi-
cions esmentades. Els titulars també restaran obligats a la desrati-
zació, desinsectació i desinfecció dels esmentats espais, i han de
complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació, establertes en el
Text refós de la Llei d'urbanisme i en la legislació sectorial, i l´incom-
pliment de les ordres d´execució donades prèvia audiència habilita
l´administració per l´execució subsidiària a càrrec de la persona
obligada o la imposició de multes coercitives.

En conseqüència, el conseller delegat de Medi Ambient,
Protecció Civil i Sanitat, mitjançant el Decret de delegació del dia 14
de juny de 2003, adopta la següent resolució:

PRIMER. Concedir a Enrique Borràs Macià o, en el seu cas, a qui
resulti ser actualment propietari del referit immoble, un termini de 15
dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notifi-
cació del present Decret, per tal que pugui veure l'expedient i
presentar, en el seu cas, les al·legacions o justificacions que estimi
pertinents.

SEGON. Ordenar a Enrique Borràs Macià o, en el seu cas, a
qui resulti ser actualment propietari de l'immoble, que dins del termini
d´un mes comptador a partir del dia següent a aquell en què finalitzi
el referit termini de 15 dies d'audiència sense presentar-hi al·lega-
cions, porti a terme la neteja del pati interior de l'edifici situat al c/
Notari Albinyana, 1, traient-ne tota mena de brosses i deixalles, de
forma que quedi i es mantingui en les degudes condicions d'higiene,
salubritat, seguretat i conservació adients. S'adverteix l´esmentat
propietari que, en cas d´incompliment de l´ordenat, l´Ajuntament
procedirà a l´execució subsidiària de l´ordenat a càrrec de l'obligat
o a la imposició de multes coercitives d´acord amb el que estableix
l´art. 217-2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de juliol, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.

TERCER. Donar trasllat de la present resolució a l´interessat
mitjançant la corresponent notificació i, si escau, mitjançant la publi-
cació del corresponent anunci al tauler d´edictes de l´Ajuntament del
seu últim domicili i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de
conformitat amb l´establert a l´article 59-4 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."

Això es notifica a l'interessat perquè en prengui coneixement i
tingui els efectes oportuns, significant-li que la transcrita resolució
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esdevindrà definitiva en via administrativa un cop hagi transcorregut
el termini de 15 dies d´audiència indicat al punt 1 de la part reso-
lutiva de la repetida resolució, a comptar des del dia següent al de
la publicació d´aquest anunci, sense que hàgi formulat al.legacions,
i contra ella podrà interposar, potestativament, recurs de reposició
davant l´alcalde en el termini d'un mes a partir de la data següent a
aquella en què adquireixi caràcter definitiu l´esmentada resolució o,
directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats conten-
ciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats també a partir de la data següent a aquella en que adqui-
reixi caràcter definitiu la resolució, tot això de conformitat amb l'esta-
blert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de
desembre, i sense perjudici que pugui exercir qualsevol altre recurs
que estimi procedent, d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine,
de la citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

En compliment d´allò que disposa l´article 42.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú,
d´acord amb la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, se li comunica també que, en el supòsit que es formulin al.lega-
cions, i segons preceptua l´article 42.3 de la referida Llei 30/1992,
la resolució haurà de ser dictada i notificada en el termini de tres
mesos a comptar des d´aquesta resolució de requeriment que se li
notifica i el silenci administratiu, en el seu cas, produirà la caducitat
de l´expedient d´acord amb l´article 44.2 de la referida Llei
30/1992.

Tarragona, 21 de maig de 2007. --- El vicesecretari general,
Manuel Sanmartín Suñer.

2007/6572 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Departament de Contractació

Anunci

Aprovat definitivament per l'Ajuntament de Tarragona el Projecte
d'oficines municipals a Camp Clar, situades al carrer Onyar, s/n, que
té un pressupost de 310.331,10 euros (IVA inclòs en el preu), es fa
públic el dit acord per a general coneixement, en compliment del que
disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Contra l'objecte d'aquest anunci es podrà interposar, potestati-
vament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a
partir de la data següent a la de la publicació d'aquest anunci en
l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el qual s'insereixi
o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats també des del dia següent al de la publicació d'aquest
anunci en l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el qual
s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la
Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i sense perjudici que
es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi procedent, d'acord
amb el que disposa l'article 58.2, in fine, de la citada Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Tarragona, 24 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà i Cervelló.

2007/6573 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Departament de Contractació

Anunci

Aprovat inicialment per aquest Ajuntament el modificat del
Projecte de pavimentació i serveis en la Via Augusta tram Passeig
Marítim accés Arrabassada i prolongació del carrer Joan Fuster, amb
un pressupost de 711.661,40 euros IVA inclòs en el preu, s'exposa
al públic pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, per a general coneixement i als efectes que es pugui
examinar en el Departament de Contractació i presentar les al·lega-
cions que es creguin oportunes. La qual cosa es fa públic en
compliment del disposat en l'article 235.2 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i l'article 37 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.

Tarragona, 24 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà i Cervelló.

2007/6575 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Departament de Contractació

Anunci

Aprovat inicialment per aquest Ajuntament el modificat del
Projecte de pavimentació i serveis del PP 2, amb un pressupost de
824.978,56 euros IVA inclòs en el preu, s'exposa al públic pel
termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publi-
cació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, per a general coneixement i als efectes que es pugui
examinar en el Departament de Contractació i presentar les al·lega-
cions que es creguin oportunes. La qual cosa es fa públic en
compliment del disposat en l'article 235.2 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i l'article 37 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.

Tarragona, 24 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà i Cervelló.

2007/6502 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària duta a terme
el dia 24 de maig de 2007, ha adoptat, entre d'altres, l'acord que
tot seguit es transcriu amb l'advertiment que es deriva del que disposa
l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva
del que resulti de l'aprovació de l'acta:

"Primer. Rectificar per motius tècnics la data de la prova de
llengua catalana i de la convocatòria per la constitució del tribunal
qualificador relativa al procés selectiu per cobrir 12 places d'agent
de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari de
l'ajuntament mitjançant concurs- oposició lliure.
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Segon. Convocar als membres del tribunal qualificador el dia 19
de juny de 2007 a les 9 h. a la sala de juntes de l'Ajuntament en
comptes del dia 20 de juny.

Tercer.  Establir com a nova data per a la realització de la prova
de llengua catalana per part dels aspirants que l'hagin de realitzar:

Data: 19 de juny de 2007
Hora: 10.00 hores
Lloc: Patronat Antoni Roig de Torredembarra c/ Alt de Sant Pere, 35
Els aspirants  s'han de presentar proveïts del DNI i un bolígraf.
Quart. La resta de proves reflexades a la llista d'admesos i

exclosos provisional relativa al procés selectiu no es modifiquen.
Cinquè. Notificar als aspirants que han de realitzar la prova de

llengua catalana i al tribunal qualificador el present acord i publicar
l'anunci al BOPT, al tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina
web de l'Ajuntament (www. torredembarra.cat)".

Torredembarra, 24 de maig de 2007. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2007/6480 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària duta a terme
el dia 24 de maig de 2007, ha adoptat, entre d'altres, l'acord que
tot seguit es transcriu amb l'advertiment que es deriva del que disposa
l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva
del que resulti de l'aprovació de l'acta:

"Primer. Aprovar les bases específiques que han de regir la
creació d'una borsa de treball de tècnics d'integració social, per
cobrir mancances que es puguin produir a l'Escola d'adults municipal
i que s'adjunten com a annex.

Segon. Obrir la convocatòria per tal d'iniciar el procés, i el
període de presentació d'instàncies, a partir de l'endemà de la publi-
cació de l'esmentada convocatòria al BOP de Tarragona i durant un
termini de 20 dies naturals.

Tercer. Publicar les bases específiques i anunci de la convocatòria
al BOP de Tarragona, al tauler d'edictes de la corporació i a la
pàgina web de l'Ajuntament.

Quart. Notificar aquest acord al Comitè Unitari de Personal."

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓ D'UNA
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL NO PERMANENT,
PER COBRIR PLACES VACANTS I POSSIBLES INCIDÈNCIES DE
TÈCNIC/A D'INTEGRACIÓ SOCIAL, DESTINADES A L'ESCOLA

D'ADULTS MUNICIPAL. 

1. Objecte: descripció de les places
1.1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació d'una borsa de

treball municipal de personal no permanent per tal de cobrir places
vacants i possibles incidències de tècnic/a d'integració social,
personal laboral de la corporació, grup B, destinades a l'Escola
d'adults municipal.

1.2. Seran aplicables a aquest procés de selecció les bases
generals que regeixen la creació i funcionament de la borsa de treball
de personal no permanent de l'Ajuntament de Torredembarra i dels
seus organisme autònoms, publicades al BOPT de Tarragona núm.
229 de 6 d'octubre de 2003, així com les presents bases especí-
fiques.

1.3. La relació de llocs de treball vigent estableix per poder
treballar en aquestes places la titulació de magisteri i/o educació
social. S'ha de tenir en compte que a l'escola d'adults s'imparteix
educació secundaria obligatòria i per tant aquestes matèries reque-
reixen la titulació establerta en l'article 24 de la Llei 1/1990 de 3

d'octubre (L.O.G.S.E i en l'article 18.2 de la resolució d'7 de juliol
de 2006, que dona instruccions per a l'organització i el funcio-
nament dels centres docents i aules públics de formació de persones
adultes dependents del Departament d'Educació. Atenen aquest
criteri establert per la llei i la instrucció, la titulació exigida serà
magisteri i/o educació social i llicenciats relacionats dels àmbits
impartits en el graduat d'educació secundària per a persones adultes
(G.E.S). 

2. Tipus de contracte a subscriure
2.1. Els admesos a la borsa de treball podran ser contractats sota

la modalitat de contracte laboral de durada determinada (per
circumstàncies de la producció, per obra o servei determinat o bé per
interinitat).

2.2. La jornada laboral podrà ser complerta o bé parcial, segons
les necessitats.

2.3. S'estableix una reserva a persones amb discapacitat del
50%, de manera que de cada dues crides que se'n facin per a
ocupar vacants, una anirà adreçada a persones amb discapacitat,
sempre que existeixin en la borsa de treball persones que puguin ser
incloses en aquesta categoria 

2.4. La presentació de sol·licituds per les persones amb disca-
pacitat ha d'ajustar-se al que disposen les bases generals reguladores
de la borsa de treball de l'Ajuntament de Torredembarra.

3. Vigència de la borsa
L'esmentada borsa tindrà una vigència per al curs 2007-2008.

4. Publicació de les bases i de l'oferta 
Les bases es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la

Província de Tarragona i al tauler d'anuncis de la corporació i a la
pàgina web de l'Ajuntament de Torredembarra (www.torredem-
barra.cat) 

5. Presentació de sol·licituds 
5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de creació de

les borses s'ajustaran al model normalitzat disponible al Registre
General de l'Ajuntament.

5.2. El termini de presentació de les sol·licituds per tal de ser
inclòs en la borsa de treball de personal no permanent per tal de
cobrir places vacants i possibles incidències de tècnic/a d'integració
social, personal laboral de la corporació, grup B, destinades a
l'Escola d'adults municipal, serà de 20 dies naturals a comptar de
l'endemà de la publicació de les bases al BOPT.

5.3. Les sol·licituds podran presentar-se també de conformitat
amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre. Els efectes dels que disposen aquest article es fa constar
que l'Ajuntament de Torredembarra no té subscrit cap conveni amb
l'Administració General de l'Estat ni amb la Generalitat de Catalunya.
Conseqüentment, en cas que es presentin sol·licituds al Registre de
documents de les indicades entitats, es considerarà com a efectiva la
data en el Registre d'entrades de documents d'aquest Ajuntament.

6. Requisits específics dels aspirants 
6.1. Podran participar en aquest procés selectiu totes aquelles

persones que reuneixin les següents condicions:
A. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països

membres de la Unió Europea, de conformitat amb la Llei
17/1993, i tenint en compte les modificacions intro-
duïdes per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d'ordre social. 

B. Tenir complerts divuit anys. 
C. No tenir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el

normal exercici de les funcions corresponents.
D. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per

l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da o
suspès/a, mitjançant expedient disciplinari, del servei
de qualsevol administració pública.
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E. Estar en possessió, en el moment de la presentació de
sol·licituds, de la diplomatura de magisteri i/o educació
social o Llicenciats relacionats amb els àmbits impartits
en el graduat d'educació secundària per a persones
adultes. (Els diplomats en educació social i llicenciats
caldrà que acreditin estar en possessió del Certificat
d'Aptitud Pedagògica). 

F. Acreditar el nivell C de coneixements mitjans de català,
expedit per la Junta Permanent de Català, o alguna de
les titulacions equivalents. Cas que no s'acrediti caldrà
realitzar les proves referents, i tindran caràcter elimi-
natori. 

6.2. Per poder ser admès en el procés els aspirants hauran de
manifestar en la seva sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de
les condicions exigides per poder prendre-hi part. 

6.3. L'autoritat convocant, a petició pròpia o a proposta del
president del tribunal qualificador, pot demanar l'acreditació dels
requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en
les quals hagin pogut incórrer els aspirants. 

Totes aquestes condicions s'han de reunir en el moment de
presentar la sol·licitud. 

7. Contingut de la sol·licitud i documentació adjunta
El contingut de la sol·licitud i la documentació adjunta venen

determinats per les bases generals reguladores de la borsa de treball
de personal no permanent de l'Ajuntament de Torredembarra i anirà
acompanyada, a més, de la següent documentació:

1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o, en cas de ser
estranger, document oficial acreditatiu de la seva personalitat i nacio-
nalitat. 

2. Fotocòpia del títol acadèmic específic exigit a la base 6.
3. Document que acrediti el nivell exigit de coneixements de

llengua catalana.
4. Una vida laboral emesa per la Tresoreria General de la

Seguretat Social o si escau, justificant d'haver-la sol·licitat.
5. Contractes de treball i/o nòmines que justifiquin la feina

realitzada. En el cas d'experiència a l'àmbit de l'administració
pública, podrà acreditar-se mitjançant certificat emès pel Secretari de
l'Administració en la qual hagi prestat els serveis.

6. Currículum acompanyat d'una relació dels mèrits al·legats, per
tal de ser valorats adjuntant els justificants acreditatius d'aquests
mèrits, mitjançant original o fotocòpia compulsada per un funcionari
de la corporació. Els mèrits no acreditats o insuficientment justificats
no seran valorats per les persones encarregades del procés selectiu. 

La documentació referida en els punts 4, 5 i 6 d'aquest apartat
s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En
cas contrari no podrà ser valorada, declarant-se extemporània a
aquests efectes.

8. Tribunal qualificador
El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:
- President: 
El secretari de la corporació

- Vocals: 
Un treballador de la aorporació d'igual o superior categoria a
la plaça convocada.
Un tècnic de l'escola d'adults 
Un representant de l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya.
Un representant de la Direcció General de l'Administració Local.

- Secretari: 
Un membre del tribunal

Es designarà un suplent per a cada membre titular. 
La designació del tribunal es farà pública junt amb la llista d'ad-

mesos i exclosos al procés. 

9. Mèrits a valorar i puntuació
9.1. Consistirà en la valoració del currículum dels/de les aspi-

rants, sempre amb fonament en la documentació acreditativa
aportada pels/per les aspirants juntament amb la sol·licitud.

9.2. Experiència professional fins un màxim de 8 punts
El criteri de valoració serà el següent:

- Experiència en el desenvolupament de funcions coinci-
dents o anàlogues a les del lloc objecte de la borsa de
treball en administracions públiques, 0.5 punts/mes, fins
a un màxim de 5 punts.

- Experiència en el desenvolupament de funcions coinci-
dents o anàlogues a les del lloc objecte de la borsa de
treball en el sector privat, 0.2 punts/mes, fins a un màxim
de 3 punts.

9.3. Experiència acadèmica fins un màxim de 4 punts
- Realització de cursos, jornades i seminaris impartits per

centres públics pertanyents o dependents d'una adminis-
tració pública, amb contingut relacionat a les tasques
pròpies del lloc objecte de la borsa de treball, d'acord
amb el següent (No es tindran en compte els cursos o
crèdits necessaris per a l'obtenció d'altra titulació, o una
diplomatura, etc...): 

- Per cursos, jornades o seminaris de fins a 10 hores
0,15 punts per curs

- Per cursos d'11 a 20 hores, 0,30 punts per curs
- Per cursos de 21 a 30 hores, 0,40 punts per curs
- Per cursos de més de 30 hores, 0,50 punts per curs
- Per Mestratge i/o Cursos de Postgrau, 1.00 punt 

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en
hores, dels cursos al·legats, i si no ho fan així es computaran com a
cursos de durada inferior a 10 hores. 

9.4. Entrevista personal (sobre continguts pràctics) Màxim 0,50
punt 

Aquest prova només es realitzarà en el cas que es produeixin
empats entre els aspirants en els resultats finals de tota la fase de
concurs i versarà sobre qüestions pròpies de les places, la trajectòria
i experiència professional de l'aspirant i les seves característiques
personals d'adequació al lloc de treball.

La prova es puntuarà fins a 0,50 punts.

10. Sobre la selecció d'admesos a la borsa de treball
10.1. Conclòs el termini de presentació de sol·licituds es formarà

la llista de persones admeses i excloses al procés, la qual es publica
al tauler d'anuncis municipal i en la pàgina web de l'Ajuntament de
Torredembarra (www.torredembarra.cat), d'acord amb l'establert a
l'article 78 del Decret 214/90, de 30 de juliol. 

Els aspirants que no disposin del nivell C de Català se'ls
convocarà per tal de dur a terme la prova de llengua catalana corres-
ponent, la qual tindrà caràcter eliminatori. 

10.2. Els aspirants, un cop efectuada la valoració dels mèrits
al.legats i l'entrevista personal, si s'escau, integraran la borsa de
treball, ordenades en atenció a la puntuació obtinguda. La llista es
publicarà al tauler d'anuncis municipal i en la pàgina web de
l'Ajuntament de Torredembarra (www.torredembarra.cat).

11. Durada del contracte
La durada del contracte vindrà determinada per les necessitats del

servei i per la modalitat contractual emprada.

12. Subscripció del contracte
La/les persona/es que hagi/n estat seleccionada/es, per tal de

ser contractada/des en virtut de la seva inclusió en la Borsa de treball
objecte de les presents bases, haurà/n de presentar-se a
l'Ajuntament, per a la subscripció del contracte de treball, en el
termini màxim de quaranta-vuit (48) hores comptades a partir de
l'endemà de la data de la notificació. 

13. Incompatibilitats
A les persones seleccionades, els serà d'aplicació la normativa

vigent en matèria d'incompatibilitats al sector públic, en compliment
de la qual l'aspirant, en el moment del nomenament/contractació
haurà de realitzar una declaració de les activitats que porta a terme,
o sol·licitud de compatibilitat, si s'escau, o exercir l'opció prevista a
l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de novembre.
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14. Període de prova
14.1. El període de prova s'establirà, si s'escau, en cada cas

concret i depenent de la durada del contracte a realitzar.
14.2. El/la treballador/a en període de prova gaudirà de les

mateixes retribucions que els treballadors d'igual categoria.
14.3. El període de prova, en cas que es produeixi, es valorarà

per part de la Regidoria, que en donaran compte a la Junta de
Govern Local.

14.4. En el cas que l'aspirant no superi satisfactòriament el
període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d'integració
i eficiència al lloc de treball objecte de la present borsa de treball
serà declarat no apte, per resolució motivada de l'òrgan competent,
i perdrà, en conseqüència tots els drets a la seva contractació i es
donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, l'òrgan
competent formularà proposta de contractació a favor de l'aspirant
que tingui la puntuació següent més alta, el qual haurà de superar el
corresponent període de pràctiques o prova.

15. Remissió a les bases generals 
En tot el no previst en aquestes bases, la creació i funcionament

d'una borsa de treball de personal no permanent per cobrir
incidències de tècnic/a d'integració social, es regirà per les bases
generals que han de regir la creació de borses de treball de personal
no permanent de l'Ajuntament de Torredembarra i dels seus orga-
nismes autònoms.

16. Recursos 
Contra l'acte d'aprovació de les presents bases es podrà inter-

posar recurs de reposició durant el termini d'un mes o un recurs
contenciós administratiu durant el termini de dos mesos, comptats a
partir de la data de la seva darrera publicació, d'acord amb el que
disposa la normativa sobre el procediment administratiu comú. 

Torredembarra, 24 de maig de 2007. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2007/6482 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària duta a terme
el 24 de maig de 2007, ha adoptat, entre d'altres, l'acord que tot
seguit es transcriu amb l'advertiment que es deriva del que disposa
l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva
del que resulti de l'aprovació de l'acta:

"Primer. Aprovar les bases específiques que han de regir la
creació de dues borses de treball, una d'educadors/res i una altra
d'Auxiliars per cobrir mancances que es puguin produir a la Llar d'in-
fants municipal i que s'adjunten com a annex.

Segon. Obrir la convocatòria per tal d'iniciar el procés, i el
període de presentació d'instàncies, a partir de l'endemà de la publi-
cació de l'esmentada convocatòria al BOP de Tarragona i durant un
termini de 20 dies naturals.

Tercer. Publicar les bases especifiques i anunci de la convocatòria
al BOP de Tarragona, al tauler d'edictes de la corporació i a la
pàgina web de l'Ajuntament.

Quart. Notificar aquest acord al Comitè Unitari de Personal."

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓ
DE DUES BORSES DE TREBALL, UNA D'EDUCADORS/ES I

UNA ALTRA, D'AUXILIARS PER A LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA

1. Objecte: Descripció de les places
1.1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació d'una borsa de

treball municipal de personal no permanent per tal de cobrir

vacants temporals del personal que no es puguin cobrir de forma
interna, com a Educador/a i com Auxiliars per a la Llar d'infants
municipal.

1.2. Seran aplicables a aquest procés de selecció les bases
generals que regeixen la creació i funcionament de la borsa de treball
de personal no permanent de l'Ajuntament de Torredembarra i els
seus organismes autònoms, que van ser publicades en el BOPT
número 229 del dia 6 d'octubre de 2003, així com les presents
bases específiques.

2. Tipus de contracte a subscriure
2.1. Els aspirants podran ser contractats sota la modalitat de

contracte laboral temporal.
2.2. La jornada laboral podrà ser complerta o bé parcial, segons

les necessitats.
2.3. S'estableix una reserva a persones amb discapacitat del

50%, de manera que de cada dues crides que se'n facin per a
ocupar vacants, una anirà adreçada a persones amb discapacitat,
sempre que existeixin en la borsa de treball persones que puguin ser
incloses en aquesta categoria i que la incapacitat no sigui impe-
diment per al desenvolupament de la feina.

2.4. La presentació de sol·licituds per les persones amb disca-
pacitat ha d'ajustar-se al que disposen les bases generals reguladores
de la borsa de treball de l'Ajuntament de Torredembarra.

3. Duració de la borsa
L'esmentada borsa tindrà una vigència màxima de dos anys des

de la seva aprovació. 

4. Publicació de les bases i de l'oferta
Les bases es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la

Província de Tarragona i al tauler d'anuncis de la corporació i a la
pàgina web de l'Ajuntament (www.torredembarra.cat).

5. Presentació de sol·licituds 
5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de creació de

les borses s'ajustaran al model normalitzat disponible al Registre
General de l'Ajuntament.

S'haurà d'indicar expressament a l'encapçalament de la
sol·licitud la borsa específica en la que vol participar. En cas de voler
participar en totes dues, serà imprescindible presentar dues
instàncies, una per a cada borsa.

5.2 El termini de presentació de les sol·licituds per tal de ser
inclòs en la Borsa de treball de personal no permanent per realitzar
substitucions d'Educadora de la Llar d'infants municipal i d'Auxiliars
de la Llar d'infants municipal, serà de 20 dies naturals a comptar de
l'endemà de la publicació de les bases al BOPT .

5.3 Les sol·licituds podran presentar-se també de conformitat
amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre. Els efectes dels que disposen aquest article es fa constar
que l'Ajuntament de Torredembarra no té subscrit cap conveni amb
l'Administració General de l'Estat ni amb la Generalitat de
Catalunya. Conseqüentment, en cas que es presentin sol·licituds al
Registre de documents de les indicades entitats, es considerarà com
a efectiva la data en el Registre d'entrades de documents d'aquest
Ajuntament.

6. Requisits que han de reunir els aspirants.
Per ser admesos els aspirants a formar part de la Borsa de treball

han de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de presen-
tació de sol·licituds les següents condicions:

A. Tenir nacionalitat espanyola, de qualsevol dels països
membres de la Unió Europea, o ser estranger resident en
Espanya amb els permisos de treball reglamentaris, de
conformitat amb la Llei orgànica 8/2000, de 22 de
desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, de
11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers en
Espanya i la seva integració social.

BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 126 31Dijous, 31 - 5 - 2007



B. Tenir complerts divuit anys. 
C. No tenir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el

normal exercici de les funcions corresponents.
D. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per

l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da o
suspès/a, mitjançant expedient disciplinari, del servei
de qualsevol administració pública.

E. Per a la borsa d'educadors/res es precisa estar en
possessió, del títol de tècnic especialista, branca llar,
especialitat jardí d'infància, Magisteri especialitat
educació infantil o professor d'EGB especialitat pre-
escolar i per la borsa d'auxiliars de la Llar d'infants es
requereix estar en possessió del graduat escolar o de
formació professional de primer grau o equivalent, en la
data en què acaba el termini de presentació de
sol·licituds. 

F. Per a la borsa d'educadors/res es precisa tenir el certi-
ficat de coneixements de nivell de suficiència de català
(certificat C), i per la borsa d'auxiliars de la Llar d'infants
es requereix el nivell de coneixements intermedis de
català (certificat B) d'acord amb l'article 12.c) del Decret
161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del conei-
xement del català i l'aranès en els processos de selecció
de personal i de provisió de llocs de treball de les admi-
nistracions públiques de Catalunya. 
En cas de no tenir-lo, es farà una prova, sota la super-
visió d'un tècnic designat per la corporació, i que tindrà
caràcter eliminatori.

6.2. Per poder ser admès en el procés els aspirants hauran de
manifestar en la seva sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de
les condicions exigides per poder prendre-hi part. 

6.3. L'autoritat convocant, a petició pròpia o a proposta del
president del tribunal qualificador, pot demanar l'acreditació dels
requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en
les quals hagin pogut incórrer els aspirants. 

Totes aquestes condicions s'han de reunir en el moment de
presentar la sol·licitud. 

7. Contingut de la sol·licitud i documentació adjunta
El contingut de la sol·licitud i la documentació adjunta venen

determinats per les bases generals reguladores de la borsa de treball
de personal no permanent de l'Ajuntament de Torredembarra i anirà
acompanyada, a més, de la següent documentació:

1. Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas de ser
estranger, document oficial acreditatiu de la seva personalitat i nacio-
nalitat. 

2. Fotocòpia del títol acadèmic específic exigit a la base 6.
3. Document que acrediti el nivell exigit de coneixements de

llengua catalana.
4. Una vida laboral emesa per la Tresoreria General de la

Seguretat Social o si escau, justificant d'haver-la sol·licitat.
5. Contractes de treball i/o nòmines que justifiquin la feina

realitzada. En el cas d'experiència a l'àmbit de l'administració
pública, podrà acreditar-se mitjançant certificat emès pel Secretari de
l'Administració en la qual hagi prestat els serveis.

6. Currículum acompanyat d'una relació dels mèrits al·legats, per
tal de ser valorats adjuntant els justificants acreditatius d'aquests
mèrits, mitjançant original o fotocòpia compulsada per un funcionari
de la corporació. Els mèrits no acreditats o insuficientment justificats
no seran valorats per les persones encarregades del procés selectiu. 

La documentació referida en els punts 4, 5 i 6 d'aquest apartat
s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En
cas contrari no podrà ser valorada, declarant-se extemporània a
aquests efectes. 

8. Tribunal qualificador de la borsa de treball
El tribunal qualificador de les proves estarà format pels següents

membres:

President: 
El secretari de la corporació 

Vocals:
Un treballador de la corporació d'igual o superior categoria a
la plaça convocada.
Un tècnic de l'Escola d'Adults
Un representant de l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya.
Un representant de la Direcció General de l'Administració Local

Secretari/a: 
Un membre del tribunal

Es designarà un suplent per a cada membre titular.
La designació del tribunal es farà pública junt amb la llista d'ad-

mesos i exclosos al procés. 

9. Criteris i mèrits a valorar 
9.1. Valoració de mèrits: Consistirà en la valoració del currículum

dels/de les aspirants, sempre amb fonament en la documentació
acreditativa aportada juntament amb la sol·licitud:

Els mèrits del currículum seran qualificats de conformitat amb el
barem següent:

(Únicament seran valorats aquells mèrits perfeccionats abans de
la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, i que
s'hagin acreditat documentalment. Un mateix mèrit no podrà ser
valorat per més d'un apartat o subapartat.)

Barem de mèrits BORSA EDUCADORS/RES LLAR D'INFANTS
1. FORMACIÓ ACADÈMICA (màxim 5 punts)

a) Formació i perfeccionament, màxim 4 punts.
- Realització de cursos, jornades i seminaris impartits per

centres públics pertanyents o dependents d'una adminis-
tració pública, amb contingut relacionat a les tasques
pròpies del lloc objecte de la borsa de treball, d'acord
amb el següent (No es tindran en compte els cursos o
crèdits necessaris per a l'obtenció d'altra titulació, o una
diplomatura, etc...): 

- Per cursos, jornades o seminaris de fins a 10 hores, 0,15
punts per curs

- Per cursos d'11 a 20 hores, 0,30 punts per curs
- Per cursos de 21 a 30 hores, 0,40 punts per curs
- Per cursos de més de 30 hores, 0,50 punts per curs

b) Titulacions acadèmiques, màxim 1 punt
- Títol llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, 1 punt

Les titulacions acadèmiques oficials quan siguin rellevants per als
llocs de treball a proveir es valoren en funció dels coneixements
requerits, competència i especialització d'aquests llocs.

No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell
inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior
que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reco-
negudes pel Ministeri d'Educació i Ciència amb caràcter general i
vàlides a tots els efectes.

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 5 punts)
- Experiència docent en l'ensenyament públic en llocs de la

mateixa especialitat i del mateix nivell educatiu de la
plaça a la qual s'opta:
Per cada mes complert, 0,03 punts
Les fraccions es valoraran proporcionalment.

- Experiència docent en l'ensenyament privat en llocs de la
mateixa especialitat i del mateix nivell educatiu de la
plaça a la qual s'opta:
Per cada mes complert, 0,02 punts
Les fraccions es valoraran proporcionalment.

- Experiència docent en l'ensenyament públic i/o privat en
places diferents a les incloses a l'apartat anterior.
Per cada mes complert, 0,01 punts
Les fraccions es valoraran proporcionalment.
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Barem de mèrits BORSA D'AUXILIARS PER LA LLAR D'INFANTS
1. FORMACIÓ ACADÈMICA (màxim 5 punts)

a) Formació i perfeccionament, màxim 4 punts.
- Realització de cursos, jornades i seminaris impartits per

centres públics pertanyents o dependents d'una adminis-
tració pública, amb contingut relacionat a les tasques
pròpies del lloc objecte de la borsa de treball, d'acord
amb el següent (No es tindran en compte els cursos o
crèdits necessaris per a l'obtenció d'altra titulació, o una
diplomatura, etc...): 

- Per cursos, jornades o seminaris de fins a 10 hores, 0,15
punts per curs

- Per cursos d'11 a 20 hores, 0,30 punts per curs
- Per cursos de 21 a 30 hores, 0,40 punts per curs
- Per cursos de més de 30 hores, 0,50 punts per curs

b) Titulacions acadèmiques, màxim 1 punts
- Formació Professional 2n. Grau Especialitat Jardí d'Infàn-

cia, formació grau superior especialitat Educació Infantil
o superior, 1 punts

Les titulacions acadèmiques oficials quan siguin rellevants per als
llocs de treball a proveir es valoren en funció dels coneixements
requerits, competència i especialització d'aquests llocs.

No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell
inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior
que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reco-
negudes pel Ministeri d'Educació i Ciència amb caràcter general i
vàlides a tots els efectes.

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 5 punts)
- Experiència docent en l'ensenyament públic en llocs de la

mateixa especialitat i del mateix nivell educatiu de la
plaça a la qual s'opta:
Per cada mes complert, 0,03 punts
Les fraccions es valoraran proporcionalment.

- Experiència docent en l'ensenyament privat en llocs de la
mateixa especialitat i del mateix nivell educatiu de la
plaça a la qual s'opta:
Per cada mes complert, 0,02 punts
Les fraccions es valoraran proporcionalment.

- Experiència en l'ensenyament públic i/o privat en places
diferents a les incloses a l'apartat anterior.
Per cada mes complert, 0,01 punts
Les fraccions es valoraran proporcionalment.

9.2. Entrevista personal sobre continguts pràctics
Aquest prova només es realitzarà en el cas que es produeixin

empats entre els aspirants en els resultats finals de tota la fase de
concurs i versarà sobre qüestions pròpies de les places, la trajectòria
i experiència professional de l'aspirant i les seves característiques
personals d'adequació al lloc de treball.

La prova es puntuarà fins a 0,50 punts.

10. Sobre la selecció d'admesos a la borsa de treball
10.1. Conclòs el termini de presentació de sol·licituds es formarà

la llista de persones admeses i excloses al procés, la qual es publica
al tauler d'anuncis municipal i en la pàgina web de l'Ajuntament de
Torredembarra (www.torredembarra.cat), d'acord amb l'establert a
l'article 78 del Decret 214/90, de 30 de juliol. 

Els aspirants que no disposin del nivell C de Català se'ls
convocarà per tal de dur a terme la prova de llengua catalana corres-
ponent, la qual tindrà caràcter eliminatori. 

10.2. Els aspirants, un cop efectuada la valoració dels mèrits
al.legats i l'entrevista personal, si s'escau, integraran la borsa de
treball, ordenades en atenció a la puntuació obtinguda. La llista es
publicarà al tauler d'anuncis municipal i en la pàgina web de
l'Ajuntament de Torredembarra (www.torredembarra.cat).

11. Durada del contracte
La durada del contracte vindrà determinada per les necessitats del

servei i per la modalitat contractual emprada.

12. Ordre de crida dels aspirants
12.1 Quan es necessiti cobrir una o vàries vacants temporals

d'Educadora o d'Auxiliars, es cridarà a les persones que apareguin
en les llistes definitives de la borsa de treball corresponent d'acord
amb l'ordre en que hi figurin.

12.2 Aquesta crida es durà a terme per qualsevol mitjà que
permeti tenir constància a l'administració de la seva realització.

12.3 L'interessat haurà de manifestar en un termini de 24 Hores
la seva acceptació o no acceptació de l'oferta de treball. La manca
de manifestació s'entendrà com un rebuig de l'oferta.

12.4 Aquell candidat que figuri a les dues llistes, en el moment
que accepti una oferta de treball concreta de l'Ajuntament,
comportarà l'automàtica suspensió de l'altra llista fins la finalització
de la seva relació contractual, moment en el qual tornarà a les seves
posicions originals. 

13. Subscripció del contracte
La/les persona/es que hagi/n estat seleccionada/es, per tal de

ser contractada/des en virtut de la seva inclusió en la Borsa de treball
objecte de les presents bases, haurà/n de presentar-se a
l'Ajuntament, per a la subscripció del contracte de treball, en el
termini màxim de quaranta-vuit (48) hores comptades a partir de
l'endemà de la data de la notificació.

14. Incompatibilitats
A les persones seleccionades, els hi serà d'aplicació la normativa

vigent en matèria d'incompatibilitats al sector públic, en compliment
de la qual l'aspirant, en el moment de la contractació haurà de
realitzar una declaració de les activitats que porta a terme, o
sol·licitud de compatibilitat, si s'escau, o exercir l'opció prevista a l'ar-
ticle 10 de la Llei 53/1984, de 26 de novembre.

15. Període de prova
15.1. El període de prova s'establirà, si s'escau, en cada cas

concret i depenent de la durada del contracte a realitzar.
15.2. El/la treballador/a en període de prova gaudirà de les

mateixes retribucions que els treballadors d'igual categoria.
15.3. El període de prova, en cas que es produeixi, es valorarà

per part de la Directora de la Llar d'infants municipal i del Regidor/a
delegat/da d'Ensenyament, que en donaran compte a la Junta de
Govern Local.

15.4. En el cas que l'aspirant no superi satisfactòriament el
període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d'integració
i eficiència al lloc de treball objecte de la present borsa de treball
serà declarat no apte, per resolució motivada de l'òrgan competent,
i perdrà, en conseqüència tots els drets a la seva contractació i es
donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, l'òrgan
competent formularà proposta de contractació a favor de l'aspirant
que tingui la puntuació següent més alta, el qual haurà de superar el
corresponent període de pràctiques o prova.

16. Remissió a les bases generals
En tot el no previst en aquestes bases, la creació i funcionament

d'una borsa de treball de personal no permanent, per tal de cobrir
mancances temporals d'Educadors/res per a la Llar d'infants i
d'Auxiliars per a la Llar d'infants, es regirà per les bases generals que
regeixen la creació i funcionament d'una borsa de treball de personal
no permanent de l'Ajuntament de Torredembarra.

17. Recursos 
Contra l'acte d'aprovació de les presents bases es podrà inter-

posar recurs de reposició durant el termini d'un mes o un recurs
contenciós administratiu durant el termini de dos mesos, comptats a
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partir de la data de la seva darrera publicació, d'acord amb el que
disposa la normativa sobre el procediment administratiu comú. 

Torredembarra, 24 de maig de 2007. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2007/6581 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci

La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària duta a terme
en data 24 de maig de 2007, va aprovar les següents limitacions de
l'activitat constructiva en el termini municipal durant l'estiu: 

A. Limitacions de caràcter genèric per a tot tipus d'obres i per tot
el terme municipal: 
Abans de les 10 hores i desprès de les 16 hores només es
podran executar les activitats que no produeixin sorolls.
El proveïment de materials per la construcció es realitzarà entre
les 10 hores i les 14 hores dels dies laborables exclosos els
dissabtes.

B. Limitacions especifiques, per a les obres particulars i en l'àmbit
del sol urbà consolidat delimitat com a tal pel Pla general.
Des del 15 de juliol fins el 11 de setembre no esta permès
d'executar les partides d'obres corresponents a enderrocs,
moviments de terres i excavacions.

En allò no previst a l'acord de la Junta de Govern Local,
s'aplicarà la regulació continguda al capítol 5 del títol II de
l'Ordenança municipal reguladora de les activitats urbanístiques. 

Torredembarra, 24 de maig de 2007. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2007/6560 – AJUNTAMENT DE VILANOVA DE PRADES

Anunci

El Ple de la corporació ha aprovat inicialment el plec de clàusules
administratives que regularan la concessió administrativa per a l'ús
privatiu del domini públic per a la utilització i explotació del bar del
local social d'aquesta població. Per això, s'exposa al públic, per un
termini de vint dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest,
per tal que es puguin presentar reclamacions. En el cas que no es
presentin reclamacions ni al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà
definitiva

Simultàniament es procedeix a la convocatòria de l'esmentat
concurs. En el cas que es presentin al·legacions al plec de clàusules,
el termini de presentació de proposicions es prorrogarà pel temps
necessari per a la seva resolució.

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Vilanova de Prades.

2. Objecte de la concessió: concessió administrativa per a l'ús
privatiu del domini públic per a la utilització i explotació del bar del
local social d'aquesta població  

3. Termini màxim de la concessió: 2 anys.  

4. Tramitació: ordinària.
Procediment: obert
Forma: concurs

5. Tipus de licitació: 3.612 euros anuals, que poden ser millorats
a l'alça 

6. Garantia provisional: 1.000 euros. 

7. La garantia definitiva és d'un import de 6000 euros.

8. Consultes i sol·licitud de la documentació: a la Secretaria de
l'Ajuntament, situada al carrer Major número 3 de Vilanova de
Prades.

Telèfon i fax: 977 869056 
Correu electrònic: aj.vprades@altanet.org

9. Requisits del concessionari: persones físiques, nacionals i
estrangeres, que tenint plena capacitat d'obrar, no es trobin incloses
en cap dels casos d'incapacitat previstos a l'article 20 del text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques

10. Presentació de propostes: 15 dies naturals de la última de les
publicacions en els diaris i els butlletins oficials, a la Secretaria de
l'Ajuntament.  

11. Obertura de propostes: tindrà lloc a la seu de l'Ajuntament,
a les 8 de la tarda del dia hàbil després del d'expiració del termini
de presentació de propostes, exclòs, si s'escau, el dissabte.  

Vilanova de Prades, 25 de maig de 2007. --- L'alcalde, Josep
Vilalta Serra.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

2007/6490 – JUZGADO SOCIAL N.º 8 DE BARCELONA

Edicto

Secretario judicial Óscar Escribano Vindel 
En Barcelona, a 21 de mayo de 2007
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de reso-

lución de fecha 21 de mayo de 2007 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de M.ª Dolores Barra Sánchez
contra Estanc i Perfumeria Eulalia Barbara SCP, Antonio Rodríguez
Barbara y ---FGS--- Fondo de Garantía Salarial en reclamación de
DESPIDO seguido con el número 463/2006 se cita a la
mencionada empresa Estanc i Perfumeria Eulalia Barbara SCP y
Antonio Rodríguez Barbara de ignorado paradero, para que compa-
rezcan ante la sala de audiencias de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 4 de julio de 2007 a las 13.30 horas de la
mañana, para celebrar la comparecencia de ejecución, advir-
tiéndose 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 proce-
diéndose al archivo de las presentes actuaciones sin más trámite.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas que
revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 59 de la L.P.L.

El secretario judicial (ilegible).

2007/6485 – JUZGADO SOCIAL DE REUS

Edicte

En méritos de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social de Reus en ejecutoria núm. 115/2006,
seguida a instancias de Encarnación Casas Avenza contra
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COMUNAL INVERSIONES S.L. por el presente se notifica a la
entidad ejecutada en atención a su domicilio desconocido el auto
dictado en el día de la fecha cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

"Que DEBO DECLARAR Y DECLARO con efecto del día de la
fecha extinguida la relación laboral entra DÑA. ENCARNACION
CASAS AVENZA y la empresa COMUNAL INVERSIÓN S.L. con obli-
gación por parte de ésta de indemnizar a la trabajadora en la
cantidad de 5.906,32 euros y de abonar a la misma los salarios de
tramitación devengados desde la fecha de la notificación de la
sentencia que declaró la improcedencia del despido hasta la fecha
de la presente resolución a razón de 69,03 euros diarios.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este
Juzgado en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la noti-
ficación.

Así lo pronuncio, mando y firmo. Graciela González Carrasco,
magistrada del Juzgado de lo Social n.º 1 de Reus".

Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada
expido el presente que firmo, en Reus, a 23 de febrero de 2007. ---
LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2007/6489 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Segons el que s'ha disposat a les actuacions 517/2006,
seguides en aquest Jutjat a instància de M. Pilar Sans Durán contra
LUISA REDO BOIX en relación a acomiadament, mitjançant aquest
edicte es notifica a LUISA REDO BOIX que en data 23.03.07 s'ha
dictat una sentència, l'encapçalament de la qual i la part dispositiva
són del tenor literal següent:

"SENTENCIA Nº 93/2007.---En Reus, a 23 de MARZO de
DOS MIL SIETE.---Vistos por mí, Graciela González Carrasco,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Reus, los
presentes autos de juicio sobre despido, seguidos ante este
Juzgado bajo el número 517/2006, a instancia de DÑA. Mª
PILAR SANS DURÁN, asistida por el letrado D. Vicente López Miró,
contra DÑA. LUISA REDO BOIX, que no compareció al acto del
juicio, en consideración a los siguientes ... ANTECEDENTES DE
HECHO ... HECHOS PROBADOS ... FUNDAMENTOS DE
DERECHO ... FALLO.---Que ESTIMANDO la demanda interpuesta
por DÑA. Mª PILAR SANS DURÁN contra DÑA. LUISA REDO BOIX,
DEBO DECLARAR Y DECLARO improcedente el despido producido
y extinguida la relación laboral que unía a la actora con la
demandada con efectos desde la fecha de esta resolución y DEBO
CONDENAR Y CONDENO a la demandada a que abone a la
actora la cantidad de 10.040,29 euros en concepto de indemni-
zación y 2.410,29 euros como salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido hasta la de esta sentencia.-Notifíquese la
presente resolución a las partes, haciéndoles saber que frente a la
misma pueden interponer recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, debiendo anunciarlo ante este
Juzgado en el plazo de cinco días desde la notificación de esta
sentencia. Se advierte al recurrente que no sea trabajador o bene-
ficiario del régimen público de Seguridad Social, o causahabiente
suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta de
depósitos y consignaciones abierta en Banesto oficina principal a
nombre de este Juzgado, con el nº 0401000068051706 acredi-
tando mediante la presentación del justificante de ingreso en el
período comprendido hasta la formalización del recurso así como,
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, consignar la cantidad objeto de condena en la

cuenta de depósitos y consignaciones abierta en la misma
entidad bancaria a nombre de este Juzgado con el número
0401000065051706. En todo caso, el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de
anunciarlo.-Líbrese y únase testimonio de esta resolución a las
actuaciones, debiendo insertarse su original en el Libro de
Sentencias.-Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.-
Sigue firma"

I perquè serveixi de notificació en forma a la persona esmentada,
el domicili de la qual es desconeixi a la qual s'adverteix que les noti-
ficacions successives, tret que tinguin forma d'interlocutòria o de
setència, es faran a les estrades, i per inserir-lo al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona expedeixo aquest edicte. 

Reus, vint-i-quatre de maig de dos mil set. --- El secretari judicial
(il·legible).

2007/6533 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Tal com s'ha disposat a les actuacions núm. executòries
76/2006, seguides en aquest Jutjat Social de Reus a instàncies de
JORDI GÓMEZ OLIVÉ I CAROLINA LOPEZ LARENA contra REFRIGE-
RACION CASAS RAMON SL, mitjançant aquest edicte es notifica a
la/les entitat/s executada/ades, la interlòcutoria de data 24 de
maig de 2007, en la qual es despatxa execució contra l'esmentada
entitat. La part dispositiva d'aquesta resolució diu literalment:

"PART DISPOSITIVA
Declara la part executada REFRIGERACIÓN CASAS RAMÓN

S.L., en situació d'insolvència legal total per un import de 2.206,48
euros. Aquesta insolvència s'entén a tots els efectes com a provisional.
S'han d'arxivar les actuacions amb l'anotació prèvia al llibre corres-
ponent, i sense perjudici de continuar l'execució si en el futur es
coneixen nous béns de la part executada.

Notifiqueu aquesta resolució al Fons de Garantia Salarial i a les
parts i feu-los saber que no és ferma i que s'hi pot interposar recurs
de reposició en aquest Jutjat en el termini dels cinc dies hàbils
següents a la seva recepció. El fet d'interposar-hi recurs per si mateix
no suspèn l'executabilitat del que s'ha decidit (article 184.1 de la Llei
de procediment laboral). Un cop aquesta resolució hagi esdevingut
ferma, lliureu-ne un certificat a la part executant per tal que sigui
efectiva al Fons de Garantia Salarial. "

Reus, vint-i-quatre de maig de dos mil set. --- LA SECRETÀRIA
JUDICIAL (il·legible).

2007/6541 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Tal com s'ha disposat a les actuacions núm. executòries
52/2007, seguides en aquest Jutjat Social de Reus a instàncies de
HAMID ESSAKOUTI contra FERRALLADOS MURILLO CB, Jose Morillo
Correa, Antonio Murillo Morlaes i Yolanda Robla Mota, mitjançant
aquest edicte es notifica a la/les entitat/s executada/ades, la interlò-
cutoria de data 21 de maig de 2007, en la qual es despatxa
execució contra l'esmentada entitat. La part dispositiva d'aquesta
resolució diu literalment:

"PART DISPOSITIVA
Disposo executar el títol executiu indicat als fets d'aquesta reso-

lució a instàncies de Hamid Essakouti contra FERRALLADOS MURILLO
C.B., Jose Morillo Correa, Antonio Murillo Morales i Yolanda Robla
Mata, per un principal de 9.859,56 euros i 985,96 euros d'inte-
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ressos, més 985,96 euros que es fixen provisionalment per a costes.
En conseqüència, embargueu els béns de la part demandada en
quantitat suficient per cobrir les quantitats reclamades.

Contra la present resolució no cap recurs, sense perjudici del dret
que te l'executada d'oposar-se a l'execució per escrit dins del termini
de deu dies a comptar a partir de la notificació de la present reso-
lució segons estableix l'article 556 L.E.C.”. 

Reus, vint-i-cinc de maig de dos mil set. --- LA SECRETÀRIA
JUDICIAL (il·legible).

2007/6512 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación

DOÑA PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA: 

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue expediente Nº
1407/2006 a instancias de JALAL BOUKHARI contra SIHAM
ABIDI en reclamación de CANTIDAD. Por el presente se cita a
SIHAM ABIDI quien se halla en ignorado paradero, para que
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Tarragona,
c/. Ramón y Cajal, 51-53, esc. B. entlº, al objeto de celebrar
acto de conciliación y en su caso, juicio el dia 5 DE JUNIO DE
2007 A LAS 10:00 HORAS.de su mañana, 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 dieciocho de mayo de dos mil siete. --- Firma
(ilegible).

2007/6492 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Edicto

Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA, hace saber: 

Que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.
1342/2006, instados por MANUEL MONTAÑEZ TAMAJON contra
AGUSTIN LÓPEZ VALERO, en el cual se ha dictado cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

"Que ESTIMANDO la demanda en reclamación de cantidad
interpuesta por D. MANUEL MONTAÑEZ TAMAJÓN, con D.N.I. nº
53.082.529-R, contra la empresa AGUSTÍN LÓPEZ VALERO, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a satisfacer al actor
la cantidad de 6.209,73 euros, por los conceptos reseñados en el
fundamento jurídico tercero de esta resolución. 

A la cantidad salarial objeto de condena se le debe añadir el
10% de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con advertencia de que
frente a la misma cabe recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña ---Sala de lo Social--- en el plazo
máximo de cinco días y por conducto de este Juzgado, designando
Letrado que ha de interponerlo. El recurrente que no gozase del bene-
ficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del
ingreso de la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado el recurso y al

mismo tiempo para su formalización el resguardo del ingreso de
150,25 euros en la misma entidad bancaria, sin cuyo requisito se le
tendrá por desistido del recurso anunciado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo."

Y para que sirva de notificación al demandado AGUSTIN LOPEZ
VALERO expído 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 de lo Social núm. Uno.

En Tarragona, a 18 de mayo de 2007. --- Firma (ilegible).

2007/6493 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Edicto

Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA, hace saber: 

Que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.
522/2006, instados por Mohamed El Issaoui, contra Francisco
Javier Carnerero Lara, en el cual se ha dictado sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

"Debo declarar y declaro con efectos del día de la fecha, extin-
guida la relación laboral entre D. MOHAMED EL ISSAOUI, con
N.I.E. nº X3531116H, y la empresa FRANCISCO JAVIER CARNERO
LARA, con obligación por parte de ésta de indemnizar al actor en la
cantidad de 4.384,94 euros.

En cuanto a los salarios de tramitación deberán abonarlos desde
el 10-5-2006 al 27-2-2007 = 293 días x 41,76 euros diarios =
12.235,68 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia
simple de la misma, advirtiéndole que contra ella cabe recurso de
reposición dentro del plazo de cinco días a partir del siguiente al de
la notificación, ante este Juzgado.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. D.
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ICART, magistrado del Juzgado de lo
Social nº 1 de los de Tarragona."

Y para que sirva de notificación al demandado FRANCISCO
JAVIER CARNERO LARA expído 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 de lo Social
núm. Uno.

En Tarragona, a 24 de mayo de 2007. --- Firma (ilegible).

2007/6498 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Edicto

Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA, hace saber: 

Que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.
1341/2006, instados por ELADIO USALLAN GOMEZ contra
ESTRUCTURAS SORO CASAS, S.L., en el cual se ha dictado cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

"Que ESTIMANDO la demanda en reclamación de cantidad
interpuesta por D. ELADIO USALLAN GÓMEZ, con D.N.I. nº
70.877.359-F, contra la empresa ESTRUCTURAS SORO-CASAS,
S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada a satis-
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facer al actor la cantidad de 3.507,57 euros, por los conceptos rese-
ñados en el fundamento jurídico tercero de esta resolución. 

A la cantidad salarial objeto de condena se le debe añadir el
10% de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con advertencia de que
frente a la misma cabe recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña ---Sala de lo Social--- en el plazo
máximo de cinco días y por conducto de este Juzgado, designando
Letrado que ha de interponerlo. El recurrente que no gozase del bene-
ficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del
ingreso de la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado el recurso y al
mismo tiempo para su formalización el resguardo del ingreso de
150,25 euros en la misma entidad bancaria, sin cuyo requisito se le
tendrá por desistido del recurso anunciado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo."

Y para que sirva de notificación al demandado ESTRUCTURAS
SORO-CASAS, S.L., expído 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 de lo Social núm. Uno.

En Tarragona, a 18 de mayo de 2007. --- Firma (ilegible).

2007/6511 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación

DOÑA PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUM UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA: 

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue expediente Nº
564/07 a instancias de AMAR BOURAGAA contra CONSTRUC-
CIONES Y SERVICIOS AYTATTA SL en reclamación de DESPIDO. Por
el presente se cita a CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AYTATTA SL
quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante
este Juzgado de lo Social, sito en Tarragona, c/. Ramón y Cajal, 51-
53, esc. B. entlº, al objeto de celebrar acto de conciliación y en su
caso, juicio el dia 11 DE JUNIO DE 2007 A LS 11.30 HORAS de
su mañana, 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 17 de mayo de 2007. --- Firma (ilegible).

2007/6513 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación

DOÑA PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUM UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA: 

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue expediente Nº
56/07 a instancias de INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT contra INSS
Y OTRAS en reclamación de CANTIDAD SEGURIDAD SOCIAL . Por
el presente se cita a VERDIELL MAQUINARIA quien se halla en
ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social, sito en Tarragona, c/. Ramón y Cajal, 51-53, esc. B. entlº,
al objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el dia
13 DE JUNIO DE 2007 A LAS 10.45 HORAS de su mañana, 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 18 de mayo de 2007. --- Firma (ilegible). 

2007/6514 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Edicto

Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA, hace saber: 

Que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.
515/2007, instados por contra, en el cual se ha dictado cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

"Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por DÑA. ESTELA
LEAL CANOVAS, con D.N.I. nº 46.714.512-V, y DÑA. JESSICA
RAMOS TOLEDO, con D.N.I. nº 39.703.639-G, contra la empresa
MARKETING VITIVINÍCOLA, S.L., sobre despido, debo declarar y
declaro la IMPROCEDENCIA del despido, y en consecuencia
condeno a la empresa demandada a estar y pasar por dicha decla-
ración y habida cuenta de que la readmisión es de imposible cumpli-
miento ya que la empresa demandada se encuentra cerrada y sin
actividad, se estipula lo siguiente:

a) Se declara extinguida la relación laboral existente entre las
partes.

b) La empresa demandada deberá satisfacer a las actoras la
indemnización de: 

En cuanto a los salarios de tramitación se abonarán a las actoras
desde el 4-4-2007 al 22-5-2007, a razón de un salario diario de
39,30 euros, que asciende a un total para cada una de ellas de
1.925,92 euros (49 días x 39,30 euros).

Notifíquese esta sentencia a las partes, con advertencia de que
frente a la misma cabe recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña ---Sala de lo Social--- en el plazo
máximo de cinco días y por conducto de este Juzgado, designando
Letrado que ha de interponerlo. El recurrente que no gozase del bene-
ficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del
ingreso de la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado el recurso y al
mismo tiempo para su formalización el resguardo del ingreso de
150,25 euros en la misma entidad bancaria, sin cuyo requisito se le
tendrá por desistido del recurso anunciado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo."

Y para que sirva de notificación al demandado MARKETING VITI-
VINICOLA, S.L. expído 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 de lo Social núm. Uno.

En Tarragona, a 23 de mayo de 2007. --- Firma (ilegible).

2007/6521 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Edicto

Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA, hace saber: 

Que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.
1170/2006, instados por contra, en el cual se ha dictado cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:
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"Que ESTIMANDO la demanda en reclamación de cantidad
interpuesta por D. ÁLVARO TORRES GONZÁLEZ, con N.I.E. nº
X3694975W, contra la empresa HISPANO-LUSITANA DE
SUBCONTRATAS, S.L., debo condenar y condeno a la empresa
demandada a satisfacer al actor la cantidad de 1.925,92 euros, por
los conceptos reseñados en el fundamento jurídico tercero de esta
resolución. 

A la cantidad salarial objeto de condena se le debe añadir el
10% de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con advertencia de que
frente a la misma cabe recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña ---Sala de lo Social--- en el plazo
máximo de cinco días y por conducto de este Juzgado, designando
Letrado que ha de interponerlo. El recurrente que no gozase del bene-
ficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del
ingreso de la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado el recurso y al
mismo tiempo para su formalización el resguardo del ingreso de
150,25 euros en la misma entidad bancaria, sin cuyo requisito se le
tendrá por desistido del recurso anunciado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. "

Y para que sirva de notificación al demandado HISPANO-
LUSITANA DE SUBCONTRATAS, S.L., expído 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 de
lo Social núm. Uno.

En Tarragona, a 18 de mayo de 2007. --- Firma (ilegible).

2007/6524 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Edicto

Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA, hace saber: 

Que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.
1378/2006, instados por MOHAMMED EL AISSAOUY contra
INPROCONS TARRACO 2003 SL , en reclamación de CANTIDAD,
en el cual se ha dictado SENTENCIA cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

“Que ESTIMANDO la demanda en reclamación de cantidad
interpuesta por D. MOHAMMED EL AISSAOUY, con N.I.E. nº
X1458393D, contra la empresa INPROCONS TARRACO 2003,
S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada a satis-
facer al actor la cantidad de 3.113,89 euros, por los conceptos rese-
ñados en el fundamento jurídico tercero de esta resolución. 

A la cantidad salarial objeto de condena se le debe añadir el
10% de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con advertencia de que
frente a la misma cabe recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña ---Sala de lo Social--- en el plazo
máximo de cinco días y por conducto de este Juzgado, designando
Letrado que ha de interponerlo. El recurrente que no gozase del bene-
ficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del
ingreso de la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco, sin cuyo requisito no se tendrá por anunciado el recurso y al
mismo tiempo para su formalización el resguardo del ingreso de
150,25 euros en la misma entidad bancaria, sin cuyo requisito se le
tendrá por desistido del recurso anunciado.

Y para que sirva de notificación a la demandada INPROCONS
TARRACO 2003 SL expido el presente dado el ingnorado paradero

del mismo, haciéndole saber que la copia de la resolución está a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado de lo Social núm. Uno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

En Tarragona, a 24 de mayo de 2007. --- Firma (ilegible).

2007/6550 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación

DOÑA PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUM UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA: 

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue expediente Nº
255/07 a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN contra COVILIBA, S.L.en reclamación de
CANTIDAD. Por el presente se cita a COVILIBA, S.L., quien se halla
en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de
lo Social, sito en Tarragona, c/. Ramón y Cajal, 51-53, esc. B. entlº,
al objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el dia
03 de Julio de 2007 a las 9:40 horas de su mañana, con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por incomparecencia injus-
tificada 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 23 de mayo de 2007.

2007/6551 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación

DOÑA PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUM UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA: 

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue expediente Nº
257/2007a instancias de FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN contra CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES
BAPISA, S.L., en reclamación de reclamación de cantidad.

Por el presente se cita a CONSTRUCCIONES Y EXCAVA-
CIONES BAPISA, S.L., quien se halla en ignorado paradero, para
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Tarragona,
c/. Ramón y Cajal, 51-53, esc. B. entlº, al objeto de celebrar acto
de conciliación y en su caso, juicio el dia 3 de julio de 2007 a las
9:50 de su mañana, 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 veintitrés de mayo de dos mil siete.

2007/6553 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación

DOÑA PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUM UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA: 

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue expediente Nº
279/2007a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONS-
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TRUCCION contra NUEVO HABITAT COSTA DORADA, S.L., en
reclamación de reclamación de cantidad. Por el presente se cita a
NUEVO HABITAT COSTA DORADA, S.L. quien se halla en
ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social, sito en Tarragona, c/. Ramón y Cajal, 51-53, esc. B. entlº,
al objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el
dia 3 de Julio a las 11:30 de su mañana, 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 veintitrés de mayo de dos mil siete.

2007/6554 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación

DOÑA PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUM UNO DE LOS DE TARRAGONA Y SU
PROVINCIA: 

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue expediente Nº
280/2007 a instancias de FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN contra HABITAT MEDITERRANEA, S.L., en recla-
mación de reclamación de cantidad. Por el presente se cita a
HABITAT MEDITERRANEA, S.L., quien se halla en ignorado
paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social,
sito en Tarragona, c/. Ramón y Cajal, 51-53, esc. B. entlº, al
objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el dia
3 de julio a las 11:35 de su mañana, 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 veintitrés de mayo de dos mil siete.

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA

2007/6301 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 2 DE AMPOSTA

Edicto

D. Raúl Sanjuán López, secretario del Juzgado de Primera Instancia
n.º 2 de Amposta, hago saber:

Que en el expediente de declaración de herederos abintestato
seguido en este Juzgado al n.º 495/06 por el fallecimiento sin
testar de D.ª Teresa Cumpli Barberá, que nació en la localidad de
Masdenverge el día 3 de septiembre de 1919 y falleció en
Masdenverge el día 5 de febrero de 2005, promovido por
Fernando Cumpli Barberá, hermano de la difunta D.ª Teresa Cumpli
Barberá,se ha acordado por providencia de esta fecha llamar a los
que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que
la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla
dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto,
apercibiéndoles que, de no verificarlo, les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

Amposta, 10 de abril de 2007. --- El secretario (ilegible).

2007/6111 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DE GANDESA

Edicto

Que en este Juzgado, y con el número 16/2007, se sigue a
instancia de Elena Sánchez Jerez, expediente para la declaración de
herederos ab intestato, por el fallecimiento sin testar de Pedro
Sánchez Jerez, hijo de Pedro y de María, natural de Móra la Nova,
que falleció en la localidad de Móra d’Ebre, el día 22 de junio de
2006, y en el que se ha acordado por resolución de esta fecha
llamar a quienes crean con derecho a su herencia para que compa-
rezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a contar
desde la publicación del edicto, acreditando su grado de parentesco
con el causante, bajo apercibimiento que, de no verificarlo, les
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Gandesa, 30 de abril de 2007. --- El secretario judicial (ilegible).

2007/6569 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 2 DE REUS

(ant. CI-7)

Edicto

Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Reus (ant. CI-7).
Juicio 495/2007 jurisdicción voluntaria. Liberación de gravamen.
Parte demandante: Maria Lluïsa Cabera Roca, Ana Maria Cabero

Roca y Ester Cabero Roca.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de los causahabientes José Bové Montseny por diligencia de orde-
nación de 4 de mayo de 2007, la secretaria de este Juzgado, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de enjuiciamiento civil, ha acordado la publicación del
presente edicto para llevar a efecto la diligencia de personación ante
este Juzgado en el plazo de diez días de los mencionados causaha-
bientes a fin de alegar lo que a su derecho convenga.

Reus, 4 de mayo de 2007. --- La secretaria judicial (ilegible).

2007/6288 – JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
NÚM. 1 DE VALLS

Edicte

La secretària judicial, Beatriz Clavier Calvo, del Jutjat de Primera
Instància 1 de Valls

Que en aquest Jutjat es tramiten amb el núm. 335/05 les actua-
cions de procediment ordinari, a instància de Josefa Solé Llenas,
representada per la procuradora M.ª Isabel Fermín Partido, contra
ignorados herederos de José Fornes Sol, sobre usucapió, en què en
resolució dictada en aquest procediment s’ha decidit la publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a causa del seu
parador desconegut, la sentència dictada en aquestes actuacions, als
ignorats hereus de José Fornes Sol, i que diu literalment:

“Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Valls.
Juicio ordinario n.º 335/05.
Sentencia n.º 37/07.
En Valls, a veintidós de febrero de dos mil siete.
Vistos por D.ª Noleia García Martí, jueza en sustitución del

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Valls, los presentes autos de
juicio ordinario seguidos con el número de procedimiento 335/05 a
instancias de D.ª Josefa Solé Llenas, representada por la procuradora
D.ª Isabel Fermín Partido y asistida por la letrada D.ª M.ª Elena
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Guasch Cunillera, contra ignorados herederos de D. José Fornes Sol,
en situación de rebeldía procesal.

PARTE DISPOSITIVA:
Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la represen-

tación procesal de la parte actora y, en consecuencia, declaro que
D.ª Josefa Solé Llenas es propietaria de cuatro octavas partes, D.ª
Mercedes Panadés Solé de dos octavas partes y D.ª Mireia Panadés
Solé de dos octavas partes, de la finca registral 1.686 del Registro
de la Propiedad de Valls, inscrita en el libro 40 de Cabra del Camp,
folio 167, quienes la han adquirido por usucapión, ordenando la
cancelación de cuantas inscripciones contenidas en el Registro de la
Propiedad de Valls resulten contradictoras con el título de dominio
declarado.

Líbrese el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad de
Valls a fin y efecto de que proceda a la cancelación de la inscripción
existente a favor de D. José Fornes Sol y a la inscripción de las
octavas partes indivisas anteriormente indicadas a favor de D.ª Josefa
Solé Llenas, D.ª Mercedes Panadés Solé y D.ª Mireia Panadés Solé.

No se hace especial pronunciamiento en costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que

contra la misma cabe formular recurso de apelación, que se
preparará y se interpondrá ante este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes al de la notificación y del que, en su caso, conocerá la
Ilustrísima Audiencia Provincial de Tarragona.

Así lo pronuncio, mando y firmo”.

Signo aquest document i el lliuro.

Valls, 3 de maig de 2007. --- La secretària judicial (il·legible).

2007/6613-U – JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
NÚM. 2 DE VALLS

Edicte

Procediment: declaratiu menor quantia 174/1993.
La secretària, Elena Victoria Buil Torralba, del Jutjat de Primera

Instància núm. 2 de Valls, faig saber:

Que a les actuacions de declaratiu menor quantia esmentat que
se segueix en aquest Jutjat amb el núm. 174/1993, a instàncies de
Talleres Francisco Camps SA, contra Uniniquel SA i Uniaceros SA,
por resolución de fecha 3 de abril de 2007, se requiere a la parte
demandada para que desaloje la finca objeto de las actuaciones
bajo apercibimiento de procederse a su lanzamiento el próximo 4 de
junio de 2007 a las 12 horas.

I perquè serveixi de notificació i citació als hereus desconeguts de
Talleres Francisco Camps SA, s’expedeix aquest edicte.

Valls, 29 de maig de 2007. --- La secretària (il·legible).

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

2007/6523 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE TORTOSA

SENTENCIA Nº 16/07

En Tortosa a 21 de marzo de 2007.
Carlos José Núñez López, juez titular del Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción nº 2 de los de esta ciudad, ha visto en juicio

oral y público de faltas nº 333/2006 seguido por una presunta falta
de amenazas, habiendo sido partes intervinientes Ángel Fernández
Pastor, como denunciante, y José I González Estébanez como denun-
ciado, sin la intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. En virtud de denuncia interpuesta este juzgado tuvo

conocimiento de los hechos por los que se siguieron las presentes
actuaciones y previos los trámites legales, se dictó resolución seña-
lándose para la celebración del juicio correspondiente, citándose a
los implicados para el día fijado, llegado el cual se celebró el acto
de la vista con el resultado que figura en autos.

SEGUNDO. El día del juicio, no comparecieron las partes legal-
mente citadas.

HECHOS PROBADOS
ÚNICO. Valorando en conciencia según las reglas de la sana

crítica el resultado de las actuaciones llevadas a cabo, este órgano
judicial no puede considerar probados los hechos objeto de este
proceso ante la inexistencia de acusación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha

reiterado que el Principio acusatorio es predicable también de los
Juicios de Faltas, se hace preciso tomar en consideración la espe-
cífica naturaleza de estos procesos, su carácter menos formalista, que
dificulta su sometimiento a modos concretos de acusación, amén de
versar en ocasiones sobre hechos que por su propia naturaleza presu-
pones la confluencia de distintas responsabilidades para cualquiera
de las personas que intervengan en ellos, debiendo además compa-
tibilizarse con las exigencias del Principio de oralidad, concentración
y rapidez en estos procesos pues debe existir una acusación exterio-
rizada y explícita, que posibilita la defensa del inculpado, si bien la
existencia de acusación no está relacionada de forma necesaria con
la presencia en el acto del juicio del Ministerio Fiscal, puesto que su
función esencial debe ser cubierta con la descripción fáctica
formulada por el denunciante, ofendido o perjudicado, en suma, es
la ausencia de acusación y no la del Ministerio Fiscal lo que impedirá
una sentencia condenatoria con arreglo al art.24 C.E. (STC 115/94
14 de abril). 

SEGUNDO. En el caso concreto, el denunciante no ha compa-
recido al juicio por lo que ni siquiera se ha ratificado la denuncia y
aún menos se ha formulado acusación, no compareciendo asimismo
el Ministerio Fiscal por lo que en virtud del Principio Acusatorio
expuesto en el Fundamento anterior lo que procede acordar la libre
absolución del denunciado.

TERCERO. Además, en los supuestos de absolución procede
declarar de oficio las costas causadas, si las hubiera, de acuerdo
con los art.239 y 240 LECRIM.

Vistos los preceptos legales citados, demás de general y perti-
nente aplicación,

FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO, a Jose I González

Estebanez de la falta de amenazas, por la que había sido denun-
ciado, con todos los pronunciamientos favorables.

Se declaran las costas procesales de oficio.
Notifíquese la presente resolución a las partes intervinientes, infor-

mándoles de su derecho a interponer recurso de apelación en un
plazo de CINCO DIAS en este Juzgado para ante la Audiencia
Provincial de Tarragona, mediante escrito presentado con los requi-
sitos y formalidades legales contenidos en el art.790 LECRIM.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera
instancia, la pronuncio, mando y firmo”.
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