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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
2007/12977 – DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN TARRAGONA
Gerencia Territorial del Catastro de Tarragona

Edicto
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se pone en conocimiento de los interesados que a partir del día 14 de noviembre de 2007 y hasta el día
30 de noviembre de 2007 (quince días hábiles), se hallarán
expuestas en los locales del Ayuntamiento, Pl. Catalunya n.º 2, las
características catastrales de las fincas rústicas, resultado de la renovación del catastro rústico que se está efectuando en el municipio de
Llorac. Durante este periodo y los quince días siguientes, los interesados podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas.
En Tarragona, a 30 de octubre de 2007. --- El gerente territorial,
psr, Carlos Alonso Cobos.

2007/12988 – DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN TARRAGONA
Gerencia Territorial del Catastro de Tarragona

Edicto
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se pone en conocimiento de los interesados que a partir del día 12 de noviembre de 2007 y hasta el día
28 de noviembre de 2007 (quince días hábiles), se hallarán
expuestas en los locales de los respectivos ayuntamientos, las características catastrales de las fincas rústicas, resultado de la renovación
del catastro rústico que se está efectuando en dichos municipios.
Durante este periodo y los quince días siguientes, los interesados
podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas.
Municipio
Passanant
Vallfogona del Riucorb

Local
Plaça Major 1
Carrer La Font 4

En Tarragona, a 30 de octubre de 2007. --- El gerente territorial,
psr, Carlos Alonso Cobos.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT
2007/12533 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Comisaría de Aguas

Nota - anuncio
ARMILAR, S.L., ha solicitado la concesión de un aprovechamiento
de aguas públicas cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:
CIRCUNSTANCIAS:
Solicitante: ARMILAR, S.L. Cauce: EDAR DE TORTOSA. Municipio
de la toma: TORTOSA (TARRAGONA). Destino: RIEGO DE
CAMPO DE GOLF Y ZONAS VERDES EN L'ALDEA.

Caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo:
32,85 l/s.
Según el anteproyecto presentado la captación se haría mediante
un equipo de impulsión y las aguas se trasladarán por tubería enterrada en zanja hasta el campo de golf que se pretende construir en
Vinaixarop, T. M. de L'Aldea.
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, 5 de octubre de 2007. --- EL COMISARIO DE
AGUAS, Rafael Romeo García.

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
2007/13039 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/04 de El Vendrell

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de
27 de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar el requerimiento de
acreditación de actividad que se transcribe a continuación cuyo interesado, número de expediente y domicilio se especifican en relación
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona, para el conocimiento del contenido íntegro del
mencionado requerimiento y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad. En el anexo I se detalla el domicilio y localidad de la, así
como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
EL VENDRELL, 30 de octubre de 2007. --- EL RECAUDADOR
EJECUTIVO, Salvador Borrell Borràs.
REQUERIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDAD A TRAVÉS DE
ANUNCIO
Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva viene remitiendo regularmente al domicilio facilitado por UD. en su día, al cursar su alta en
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el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, reclamaciones de deuda por impago sistemático de las cuotas correspondientes a dicho
régimen, y las mismas nos son devueltas por e Servicio de Correos, bien por "ausente en horas de reparto", "paradero desconocido", u otras
causas.
Entendemos que, ante tal reincidencia, es posible que UD. haya dejado de ejercer la actividad que motivó su alta en el ya citado régimen
especial, con lo cual, y si así fuera, se estarían ocasionando perjuicios tanto a la Administración de la Seguridad Social como a UD. mismo,
al acumular deudas que no le corresponderían.
Por ello le rogamos que en el plazo de DIEZ DIAS desde la recepción del presente escrito, comparezca personalmente o por escrito ante
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a fin de acreditar que:
A. Ha dejado de ejercer las actividades que dieron lugar a su encuadramiento en el R E. T. A. En este caso y a fin de acreditar la fecha
en la que tuvo lugar el cese, deberá aportar el impreso de baja en el Impuesto de Actividades Económicas.
B. Continúa ejerciendo dichas actividades. En este caso, además de acreditar que continua la actividad mediante la documentación de
que disponga (liquidaciones IVA, IRPF, etc.) deberá indicar un domicilio donde sea posible practicar notificaciones y explicar las causas que
de modo sistemático vienen impidiéndole hacer frente a sus obligaciones de cotización.
Quede bien entendido que si no recibiéramos noticias suyas, procederemos a situarle de baja en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, notificándole dicho acto si fuera preciso a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su municipio, todo ello de acuerdo con lo que establece el artículo 13.4 de la Ley General de la
Seguridad Social
El Vendrell, 28 de agosto de 2007. --- El recaudador ejecutivo, Salvador Borrell Borràs.
EXPEDIENTE
43040700119431
43040700163584
43040700132161
43040600333006
43040700162877
43040700172577
43040300164179
43040600319262
43040700048905
43040600344221
43040700077904
43040600191041
43040700115185
43040700164291
43040700018185
43040700009596
43040600250655
43040700171870
43040700215320
43040700161564
43040600312188
43040700126606
43040700160554
43040700119936
43040700123370
43040700167628
43040600288748
43040700089826
43040700166315
43040700162372
43040700047992
43040700124885
43040700174092
43040700119835
43040500132814
43040700160958
43040600328356
43040400031238
43040700091846
43040700173385
43040100044489

IDENTIFICADOR
431006959617
431012439915
431015802579
080497326403
430055746573
081191098735
430039249806
080205656796
431008773517
410099455526
080509401687
330108352521
081032937205
430043695941
431005449447
080479046953
070083070544
080366693570
430037915347
211019439336
080468401306
080385213803
070062669626
431024574211
431015704064
080476799583
250046977157
43107995928
080412828790
430043160219
081036660991
080343150660
431024035152
431024574110
081013026539
081015675447
431003095882
250032604888
081003979368
430039925368
081001750489

REG
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0111
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

NOMBRE
ALAMI --- MOHAMMED
ALBORNOZ PEREZ RODRIGO
BELAL --- MUSTAPHA
CARRIQUI LOPEZ ALBERTO
CASTRO SERRANO MARIA ISABEL
CHLADEK --- RASTISLAV
CORDOBA MONTES JOSE
DOMINGUEZ GUERRERO FRANCISCO
EL JEBLI BHIOUI FOUAD
FALCON RUIZ JESUS
FERNANDEZ ALCALDE SERGIO
FERNANDEZ LOPEZ JOSE AVELINO
FERNANDEZ OLIVERA OLGA
FUERTES PEREZ AURELIANO
GAMRA --- FATIMA
GARCIA SANCHEZ MATEO
GONZALEZ DE LA CRUZ DAVID
GONZALEZ GARCIA M MERCEDES
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO
GONZALEZ TIERRA IVAN
LEIVA MARTINEZ M DOLORES
LOPEZ MARTINEZ MONTSERRAT
LUQUE GONZALEZ JUAN ANTONIO
MAAN --- ERIC
MERINO ANDREU ISAAC
MUÑOZ ARGUETA M CARMEN
OLIVARES GRANADO RAUL
PELLICER LE TRONG DAN
ROBLES MARTINEZ FRANCISCO JOSE
SADURNI DOMENECH JOSEFA
SANCHEZ LOPEZ RAUL
SANCHEZ SANCHEZ JOSE LUIS
SOLE TOLDRA ESTEVE
SPIJKER --- KARIN
TAMAYO CASTRO RAQUEL
TAPIA LOPEZ JESUS MANUEL
TORNE ALARI ROSA
VIDAL BALCELLS JOSE M
VILA GOTA RAUL
VIRGILI BALSALOBRE JUAN JOSE
ZLIOUEL --- ABDELAZIZ

DOMICILIO
CT DE VALLS, -LOCAL23- 84 90
CL GASOMETRE 23 3 2
CL EMIGDIO RODRIGUEZ PITA 41 5 3
AV CATALUNYA 8 2 A
AV LES TRES CALES-PARC.255-(APAR-CO 1
AV MONTSERRAT 38
CL MAR 52 3º 1ª
CL BILBAO 10
CL JACINTO VERDAGUER 12 2 1
CL TAMISI 1 BX 1
CL VIA LACTEA 64 3
CL M.CINTO VERDAGUER 27 A
PP VILLAR 7
PS UNIO 75-77
CL EMILIO RODRIGUEZ PITA 25 A 3 3
CT C-246-URB.LA MIRALBA
CL MART 5
CL DOCTOR BARNARD 15
CM DE LOS MOLINOS 2 3 2
CL ANTONI ALMAZOR 2 2 1
CT C-246-URB.LA MIRALBA
CL NOU 30 3 1
AV ELS MASOS(UR.ELS MASOS 1) 10
ZZ MAS BORONAT, S/N
CL SANTES CREUS 11 13 C
CL VILAMAR 97 B 3 1
CL CAMI DE CORBINS, 39 5º 2ª
CL LA CANAL 13 A
CL BERGUEDA 36 AT 1
CL HORTENSIAS 25
CL PERE ROMEU 5 BJ
CL BULGARIA 6 2
AV FRANCESC MACIA 98 BX
ZZ MAS BORONAT, S/N
CL DE LES ALZINES. CASA5 19
CL PUNTA LA MORA 12 A
CL L'ARBREDA 2
AV PALFURIANA 91 BX 1ª
RB M. JAUME TOBELLA 98 C 1 2
CL PAU CASALS - LAS MORISCAS 22
CL EMIGDIO RDGUEZ.PITA 18 2 3

LOCALIDAD
VENDRELL (EL)
TARRAGONA
SEGUR DE CALAFE
CREIXELL
TRES CALAS (LAS
TORREDEMBARRA
VENDRELL (EL)
BISBAL DEL PENE
CALAFELL
SEGUR DE CALAFE
BARRI MARITIM D
CUNIT
SABADELL
CALAFELL
SEGUR DE CALAFE
BISBAL DEL PENE0
CUNIT
VENDRELL (EL)
VENDRELL (EL)
SEGUR DE CALAFE
BISBAL DEL PENE
VENDRELL (EL)
VENDRELL (EL)
SALOMO
RODA DE BARA
CALAFELL
LLEIDA0/07
ALBINYANA
VENDRELL (EL)
LLORENÇ DEL PEN
CUNIT
SEGUR DE CALAFE
TORREDEMBARRA
SALOMO
POBLA DE MONTOR
TORREDEMBARRA
SANTES CREUS
BARRI MARITIM D
CALAFELL
CREIXELL
SEGUR DE CALAFE

C. POST
43700
43001
43882
43839
43860
43830
43700
43717
43820
43882
43880
43881
08203
43820
43882
43717
43881
43700
43700
43882
43717
43700
43700
43885
43883
43820
25005
43716
43700
43712
43881
43882
43830
43885
43761
43830
43815
43880
43820
43839
43882

ANEXOI
URE 4304 EL VENDRELL
DOMICILIO
INDUSTRIA, 17

LOCALIDAD
43700 EL VENDRELL (TARRAGONA)

TELEFONO
977 0665703

FAX
977 0665702
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2007/12894 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

2007/12895 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Tarragona

Dirección Provincial de Tarragona

RESOLUCIÓN SOBRE SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES

RESOLUCIÓN SOBRE SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes sancionadores por una presunta situación irregular respecto a la
prestación por desempleo que viene percibiendo por no renovación de
la demanda de empleo en la forma y fecha que se determinan 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.

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes sancionadores por una presunta situación irregular respecto a
la prestación por desempleo que viene percibiendo por no renovación de la demanda de empleo en la forma y fecha que se determinan 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.

HECHOS
1. En los últimos 365 días ha sido Ud sancionado en firme por
la comisión de una infracción leve de las tipificadas en la letra a) del
n.º 3 del art.24 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, en la redacción dada por el art.46 doce
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden Social (BOE 31-12-2003).
2. 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
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Los motivos expresados en la propuesta son causa de pérdida
de la prestación por desempleo durante 3 MESES según lo dispuesto
en el n.º 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, puesto que es la
segunda infracción cometida por Vd. en el periodo de 365 días
desde la comisión de la primera infracción.
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
3 MESES.
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 jurisdiccional, 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, 30 de octubre 2007. --- El director provincial, Elías
Martí Mendoza.
RELACION DE NOTIFICACION DE RESOLUCIONES SUSPENSION
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR NO RENOVACION DE LA
DEMANDA DE EMPLEO SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
N.º exp.
2411

Año
2007

Fecha renovar demanda
21/08/2007

Nombre y apellidos
BALSELLS SERVIOLA ENRIQUE

HECHOS
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
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Los motivos expresados en la propuesta son causa de pérdida
de la prestación por desempleo durante 1 MES según lo dispuesto en
el n.º 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 jurisdiccional, 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, 30 de octubre de 2007. --- El director provincial, Elías
Martí Mendoza.
RELACION DE NOTIFICACION DE RESOLUCIONES SUSPENSION
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR NO RENOVACION DE LA
DEMANDA DE EMPLEO SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
N.º exp.
1954
1983
2051
2087
2173
2186
2191

Año
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Fecha renovar demanda
26/06/2007
02/07/2007
10/07/2007
12/07/2007
24/07/2007
25/07/2007
26/07/2007

Apellidos, nombre
DOBROVA ZOIA
MARTINEZ BAENA ELISABET
GINE ROYO DANIEL
VIRKSIENE IRUTE
ROMERO BORJA JAVIER
MEDHI RACHIDA
OLIVEIRA GUERRERO DA LUZ
NUNO MIGUEL

Dilluns, 12 - 11 - 2007
N.º exp.
2237
2244
2257
2258
2260
2262
2315
2332
2342
2353
2383
2432
2451
2459
2475
2492
2496
2548
2610

Año
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Fecha renovar demanda
02/08/2007
11/07/2007
03/08/2007
03/08/2007
03/08/2007
03/08/2007
09/08/2007
10/08/2007
13/08/2007
14/08/2007
16/08/2007
23/08/2007
27/08/2007
28/08/2007
31/08/2007
03/09/2007
03/09/2007
06/09/2007
12/09/2007
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Apellidos, nombre
ZARROUKI MOHAMMED
CASADO ADANEZ SANTIAGO
ASMANE KARAFI SOUMIA
BRESLAVSKYY VASYL
SARRAOUKH ABDELOUAHED
GARCIA DIAZ VIOLETA
NUÑEZ MATEU MARC
RISCO GUTIERREZ ANGEL
ROJAS MUÑOZ LAURA GISELA
OUNNASS TAOUFIK
SOLDAN GHEORGHE
MONTAÑA MOLINERO SILVIA
TELENGA RYSZARD
MARTINEZ FERNANDEZ CAROLINA
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2007/12897 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y EXTINCIÓN DEL DERECHO A LAS
MISMAS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo y extinción
del derecho a las mismas, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los motivos y periodos que igualmente se citan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del
Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se
incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los
siguientes recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
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Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se
emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real
Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n.º 86 de
11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30
días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.
Tarragona, 29 de octubre de 2007. --- EL DIRECTOR
PROVINCIAL, Elías Martí Mendoza.

Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones y
propuesta de extinción del derecho a las mismas de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 30/92
Interesado
D.N.I.
Expediente
Importe (Euros) Período
CRASIUC , CRINA MARIANA
4218594
0700000164
1.261,61
01/08/2006 14/01/2007
MOTIVO: EXTINCION POR SUSPENSION, EXTINCION O EXCLUSION DEL DERECHO O DEJAR DE REUNIR LOS REQUISITOS PARA SU
PERCEPCION, HABIENDO GENERADO COBRO INDEBIDO

2007/12898 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO CON
LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo, declarando
la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las
cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del
Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se
incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los
siguientes recargos:
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- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se
emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real
Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n.º 86 de
11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30
días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Tarragona, 29 de octubre de 2007. --- EL DIRECTOR
PROVINCIAL, Elías Martí Mendoza.

Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
Interesado
D.N.I.
Expediente
Importe
Período
BOUYAJGAL , HAFIDA
2567672
0700000419
1.032,80
01/11/2006 20/01/2007
MOTIVO: SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION DEL LIMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLOCACION DE
UNO DE SUS MIEMBROS
CHACON HIDALGO, CRISTOBAL
77782432
0700000725
MOTIVO: NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

133,58

27/02/2007 28/02/2007

CHAUDHARY E, ASIF HUSSAN
4725977
0700000770
MOTIVO: NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

119,81

22/01/2007 30/01/2007

DEMBELE , FASSELIMA
4321275
MOTIVO: COLOCACION POR CUENTA AJENA

612,24

07/07/2006 30/07/2006

GERSTENMEYER , ROMY
2394703
0700000182
MOTIVO: SANCION POR NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL.-2ª

208,40

20/12/2006 30/12/2006

KARIOUH MALKI, MIMOUN
39934912
MOTIVO: COLOCACION POR CUENTA PROPIA

66,56

26/01/2007 30/01/2007

LOZANO JIMENEZ, JUAN RAMON 39890659
0700000281
MOTIVO: NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

222,97

23/11/2006 30/11/2006

MORENO ESTEPA, MARIA DOLORES 39702607
MOTIVO: COLOCACION POR CUENTA AJENA

744,49

02/01/2007 30/01/2007

0600000827

0700000593

0700000547

PEÑA RODRIGUEZ, JORGE ARMANDO 47937252
0700000222
MOTIVO: NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

80,43

27/12/2006 30/12/2006

ROS MARTINEZ, MONICA
77790108
0700000186
MOTIVO: NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

38,38

29/12/2006 30/12/2006

SANCHEZ CASTILLO, FERNANDO A 5767545
MOTIVO: COLOCACION POR CUENTA AJENA

0700000827

39,94

28/06/2007 30/06/2007

ZEROUAL , DRISS
6660210
0700000694
MOTIVO: NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

39,94

28/03/2007 30/03/2007

2007/12899 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona
REMISION DE RESOLUCION DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION DE AFILIACION, ALTA O COTIZACION) DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes de responsabilidad empresarial (incumplimiento de la obligación de afiliación, alta o cotización) declarando la obligación de
las empresas que se relacionan, de reintegrar las cantidades reclamadas respecto a el/la beneficiario/a de prestaciones por
desempleo cuyos datos constan en el expediente.
Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con la letra c) del n.º 1 del art. 32 del Real Decreto
625/85 deberá, en el plazo de 30 días, desde la notificación de
la presente, ingresar en la cuenta de recursos diversos de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Caja
Madrid, cta.cte. n.º 2038/9970/75/6000151650 comunicando
tal ingreso a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal (INEM), mediante el correspondiente justificante.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
Si la liquidación de la deuda o la solicitud de fraccionamiento o
aplazamiento, se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se
incrementará de acuerdo con lo establecido en el art.27.2 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social con los siguientes
recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido la liquidación de la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio.
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 jurisdiccional, 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 (BOE n.º 86, de 11 de abril).
Tarragona, 30 de octubre de 2007. --- El director provincial, Elías
Martí Mendoza.
RELACION DE NOTIFICACION,SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY
30/92, DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE AFILIACION,
ALTA O COTIZACION POR EL RECONOCIMIENTO DE UNA
PRESTACION O SUBSIDIO POR DESEMPLEO
N.º exp.
13
19

AÑO
2007
2007

DEUDA
5.460,00
5.810,64

EMPRESA
TRANSPORTES I OBRAS PELUC, S.L.
JOSE MARIA PORTO MORENO

Dilluns, 12 - 11 - 2007
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2007/12900 – SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Tarragona

2007/12901 – INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE TARRAGONA

Anuncio
REMISION DE RESOLUCION DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (SENTENCIA READMISION)
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes de responsabilidad empresarial (sentencia readmisión) declarando la obligación de las empresas que se relacionan, de reintegrar
las cantidades reclamadas por el motivo de que el/la beneficiario/a
de prestaciones por desempleo que consta en el expediente por el
cese en esa empresa, ha sido readmitido en la misma tras la resolución judicial que contemplaba la posibilidad de esta opción.
Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con la letra c) del n.º 1 del art. 32 del Real Decreto
625/85 deberá, en el plazo de 30 días, desde la notificación de
la presente, ingresar en la cuenta de recursos diversos de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Caja
Madrid, cta.cte. n.º 2038/9970/75/6000151650 comunicando
tal ingreso a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal (INEM), mediante el correspondiente justificante.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
Si la liquidación de la deuda o la solicitud de fraccionamiento o
aplazamiento, se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se
incrementará de acuerdo con lo establecido en el art.27.2 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social con los siguientes
recargos:
- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %
- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %
- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %
- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido la liquidación de la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio.
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
jurisdiccional, 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 (BOE n.º 86, de 11 de
abril).
Tarragona, 30 de octubre de 2007. --- El director provincial, Elías
Martí Mendoza.
RELACION DE NOTIFICACION,SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY
30/92, DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO - SENTENCIA READMISION
N.º exp.
14
15
16

AÑO
2007
2007
2007

DEUDA
2163,71
3898,5
2223,48

EMPRESA
RESTAURANT SANT MAGI S.L.
RESTAURANT SANT MAGI S.L.
RESTAURANT SANT MAGI S.L.

Intentada sin efecto la notificación de las resoluciones dictadas
por la INSPECCION PROVINCIAL, en los expedientes dimanantes de
las actas de OBSTRUCCION que seguidamente se relacionan, por
el presente anuncio, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992
(BOE de 27 de noviembre), se notifica a:
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL
ALCOVER
CONSTRUC. Y REFORMAS STANISLAV, SL

N.º ACTA

IMPORTE

I432007000301461 12000,00

ALFORJA
HARPER ENTERPRISE, S.L.

I432007000310656

6000,00

L'AMETLLA DE MAR
OUFKIR JAOUAD

I432007000315912

3005'06

REUS
INMOCONSTRUCCIONES LEBI, S.L.

I432007000313989

301,00

SALOU
TECNICAS DE SANEAMIENTOS Y DESAGÜES I432007000311060

1500,00

También se pone en conocimiento de los interesados, que los
expedientes de referencia obran en esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, donde podrán ser consultados.
Contra las citadas Resoluciones podrán los interesados interponer
RECURSO DE ALZADA, por conducto de esta Inspección ante LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de acuerdo con el art. 54 del RDL 5/2000, de 4 de
agosto (BOE de 8 de agosto) y art. 23 del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas, de conformidad con las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley
4/1999 de 13 de enero de 1999 (Boletín Oficial del Estado del 14)
de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación o publicación.
Adviértase que de no ser entablado en tiempo y forma, habrá
de abonar la sanción impuesta mediante el ingreso del importe de la
misma, en la cuenta restringida de Sanciones Laborales-Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Tesoro Público, en las oficinas del BBVA,
presentando el impreso de pago que se facilitará en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social dentro del plazo de treinta días hábiles
desde la fecha de notificación de la presente Resolución, ya que en
otro caso se procederá a su exacción por el procedimiento administrativo de apremio, con el devengo del recargo de apremio y los
correspondientes intereses de demora, de conformidad con los
dispuesto en el art. 25 del reiterado Reglamento General y demás
normas de aplicación.
Lo que se hace publico para que sirva de notificación en forma.
Tarragona, 25 de octubre de 2007. --- EL JEFE DE LA
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
ACCTL., José A. Ferrando Morellón.

2007/12902 – INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE TARRAGONA

Anuncio
Intentada sin efecto la notificación de las resoluciones dictadas por
la INSPECCION PROVINCIAL, en los expedientes dimanantes de las
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actas de INFRACCION DE SEGURIDAD SOCIAL que seguidamente se
relacionan, por el presente anuncio, y en cumplimiento de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992 (BOE de 27 de noviembre), se notifica a:

Actas de INFRACCION DE SEGURIDAD SOCIAL que seguidamente se
relacionan, por el presente anuncio, y en cumplimiento de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992 (BOE de 27 de noviembre), se notifica a:

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL
CAMBRILS
SARHOTEL, S.A.

N.º ACTA

IMPORTE

I432007000318841

301'00

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL
EL VENDRELL
JUANA RODRIGUEZ JAEN
EL AMRI ABDELKHALAK

CONSTANTI
FETEXPRES INTERNACIONAL, S.L.

I432007000332379

310'00

I432007000303784

300'52

I432007000317023

602'00

REUS
SERPIS SERVEIS PER LA LLAR 1998, S.L.
SERPIS SERVEIS PER LA LLAR 1998, S.L.
AHALAM 1999, S.L.

I432007000335817
I432007000336019
I432007000342887

310'00
3010'00
30'05

SALOU
TECNICAS DE SANEAMIENTOS
Y DESAGÜES, S.L.

I432007000311161

310'00

TARRAGONA
BIO PROT, S.A.
BIO PROT, S.A.

I432007000308232
I432007000308333

310'00
310'00

EL VENDRELL
BIOFORT, S.L.
JOSEFA VIÑAS HDEZ.;
MANUELA SANZ CRIADO. S.I

También se pone en conocimiento de los interesados, que los
expedientes de referencia obran en esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, donde podrán ser consultados, y que a
partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio, se
inicia el cómputo de UN MES para interponer Recurso de Alzada
ante la DIRECCION GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL de acuerdo con el art. 54 del RDL 5/2000, de 4 de
agosto (BOE de 8 de agosto) y art. 23 del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas, de conformidad con las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley
4/1999 de 13 de enero de 1999 (Boletín Oficial del Estado del 14)
de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación o publicación.
Adviértase que de no ser entablado en tiempo y forma, y de
acuerdo con el art. 25.2 del mismo Reglamento General, el pago de
dicha sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras, hasta
el último día del mes siguiente al de la recepción de la reclamación
de la deuda formulada por la Tesorería General de la Seguridad
Social, por los medios de pago en efectivo y demás condiciones establecidas en el Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social (Real Decreto 1637/95 de 6 de
octubre, BOE del 24 de octubre) y que, en defecto de pago en dicho
plazo, se iniciará automáticamente la vía ejecutiva..
Lo que se hace público para que sirva de notificación en forma.
Tarragona, 25 de octubre de 2007. --- EL JEFE DE LA
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
ACCTL., José A. Ferrando Morellón.

2007/12903 – INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE TARRAGONA

Anuncio
Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones dictadas por
la INSPECCION PROVINCIAL, en los expedientes dimanantes de las

Nº ACTA

IMPORTE

I432007000306515
I432007000306616

EXT.PREST.
EXT.PREST.

También se pone en conocimiento de los interesados, que los
expedientes de referencia obran en esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, donde podrán ser consultados, y que a
partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio, se
inicia el cómputo de UN MES para interponer recurso de alzada
ante la DIRECCION GENERAL DE TRABAJO de acuerdo con el art.
54 del RDL 5/2000, de 4 de agosto (BOE de 8 de agosto) y art.
23 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas, de conformidad con las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 4/1999 de 13 de enero de
1999 (Boletín Oficial del Estado del 14) de modificación de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Adviértase que de no ser entablado en tiempo y forma, se procederá
a la ejecución de la sanción impuesta de conformidad con lo
dispuesto en el art. 38 del reiterado Reglamento General y demás
normas de aplicación.
Lo que se hace público para que sirva de notificación en forma.
Tarragona, 25 de octubre de 2007. --- EL JEFE DE LA
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
ACCTL., José A. Ferrando Morellón.

2007/12973 – INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE TARRAGONA

Anuncio
A tenor de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de
noviembre), y por haber sido devueltas las notificaciones efectuadas
en forma, por el presente anuncio de acuerdo con la normativa
vigente se notifica a:
Nombre, apellidos o
razón social
TARRAGONA
SERPICOS 2006, S.L.
ALFONRHA CONT, S.L.
YESERÍA CAMBRILS, S.L.

Núm. acta
de liquid.

432007000021272 2.009,29
432007000022080 1.542,47
432007000023090 2.636,11

CALAFELL
CARLIHO FERNÁNDEZ GODAI 432007000021474
BLANCAFORT
MAJORAL BALAÑÀ,
ANTONIO JUAN

Cuantía de la
sanción

Acta infrac.
coordinada

Cuantía acta
infrac. coord.

I432007000360469
I432007000367644
I432007000371785

605,00
301,00
301,00

I432007000357237

301,00

744,62

432007000020969 4.703,41

También se pone en conocimiento de los interesados, que los
expedientes de referencia obran en esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, donde podrán ser consultados, y que a
partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio, se
inicia el cómputo de QUINCE DIAS HABILES PARA PRESENTAR
ESCRITO DE ALEGACIONES ANTE EL jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y
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Seguridad Social, acompañando las pruebas que juzgue convenientes.
Lo que se hace publico para que sirva de notificación en forma.
EL JEFE DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ACCTAL., José Antonio Ferrando Morellón.

2007/12974 – INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE TARRAGONA

Anuncio
A tenor de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de
noviembre), y por haber sido devueltas las notificaciones efectuadas
en forma, por el presente anuncio de acuerdo con la normativa
vigente se notifica a:
Nombre, apellidos o
razón social
TARRAGONA
CL. MERCE RODOREDA 9;
CL. LLORENS VILLAGONGA 28; COM. PROP.

Núm. del
acta infracción

Cuantía de la
sanción

I432007000365422

6.001,00

LA CANONJA
NIEVAS CORDON; FRANCISCO JAVIER

I432007000358449

EXTINCION

SALOU
CONSTRUCCIONES JVP SANNI, S.L.
CONSTRUCCIONES JVP SANNI, S.L.
LOPEZ PEREZ, FRANCISCO
ASANJO S.L. "RESTAURANTE ELEFANTE"

I432007000356631
I432007000356732
I432007000364311
I432007000364412

12.502,00
12.502,00
6.266,69
6.722,21

LA PINEDA
CHAUDHRI…, PARDEEP NARANDA

I432007000357742

30.000,00

CAMBRILS
MESONES GUERRERO, ELVA ZULLY

I432007000366836

626,00

RIUDOMS
CONST. JANI-CARLOS, S.L.

I432007000372593

6.087,99

BANYERES DEL PENEDES
CEMONSA PENEDES, S.L.

I432007000361782

14.331,89

También se pone en conocimiento de los interesados, que los
expedientes de referencia obran en esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, donde podrán ser consultados, y que a
partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio, se
inicia el cómputo de QUINCE DIAS HABILES PARA PRESENTAR
ESCRITO DE ALEGACIONES ANTE EL jefe de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, acompañando las pruebas que juzgue
convenientes.
Lo que se hace publico para que sirva de notificación en forma.
EL JEFE DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ACCTAL., José Antonio Ferrando Morellón.

Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de
noviembre), y por haber sido devueltas las notificaciones efectuadas
en forma, por el presente anuncio de acuerdo con la normativa
vigente se notifica a:
Nombre, apellidos o
razón social
TARRAGONA
CONST. SALESA, S.L. (G)
(Res. Solidario)
CANAL 21 EBRE, S.L. (G)
HUDACRY, S.L. (G)

Núm. del
acta infrac.-

Cuantía de la
sanción

I432007000363907

6.000,00

I432007000365927
I432007000371684

3.006,00
60,00

REUS
PROMOCIONES URBANAS SIMPALA, S.L. (G)
(Res. Pral.)

I432007000372900

1.503,00

SALOU
CONST. Y ENCOFRADOS EL ORO DEL PACIFICO, S.L. (G)
( Res. Pral.)

I432007000363907

6.000,00

I432007000367745

301,00

I82007000393785

3.000,00

I82007000393886

6.100,00

I82007000532215

12.000,00

I82007000532114

6.250,00

CAMBRILS
ALFONRHA CONSTS. , S.L. (G)
TORREDEMBARRA
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DAGA, S.L.(G)
(Ins. Barcelona)
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DAGA, S.L. (G)
(Insp. Barcelona)
VINYOLS I ELS ARCS
ESTRUCTURAS DE HORMIGON JAIME I, S.L. (G)
(Insp. Barcelona)
ESTRUCTURAS DE HORMIGON JAIME I, S.L. (G)
(Insp. Barcelona)

También se pone en conocimiento de los interesados, que los
expedientes de referencia obran en esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, donde podrán ser consultados, y que a
partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio, se
inicia el cómputo de QUINCE DIAS HABILES PARA PRESENTAR
ESCRITO DE ALEGACIONES ANTE EL jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, acompañando las pruebas que juzgue convenientes.
Lo que se hace publico para que sirva de notificación en forma.
EL JEFE DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ACCTAL., José Antonio Ferrando Morellón.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
2007/12990 – CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

Edicte
2007/12975 – INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE TARRAGONA

La Presidència del Consell Comarcal del Priorat, per Decret de
Presidència núm. 178/2007, de 29 d'octubre, ha procedit a
realitzar la següent contractació laboral per màxima urgència:

Anuncio
A tenor de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Nom i cognoms:
NIF:
Lloc de treball:

Josep M. Castellnou i Pelejà
39.840.211-W
auxiliar administratiu
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2007/12954 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Tipus de contracte: laboral temporal
Efectes
interinatge a partir 02/11/07
Retribució bruta:
1.294,96 euros bruts/mes.

Edicte

La qual cosa es fa pública en compliment del que estableix l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Falset, 2 de novembre de 2007. --- El secretari del Consell
Comarcal, Arturo Gonzàlez i Benet.

AJUNTAMENTS
2007/12970 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Edicte
NOTIFICACIÓ DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM I ESCOMBRARIES
No havent estat possible la signatura de la notificació individualitzada per als contribuents relacionats, i de conformitat amb l'establert a l'article 103 del Reial Decret 1684/1990, de 20 de
desembre, Reglament General de Recaptació, es notifica a:
Subjecte Passiu
Breto Torres Katia

NIF
18996300W

Liquidació
0474000011

Deute
64,97

Es comunica a tots els interessats que els expedients relatius als
deutes esmentats es troben a la seva disposició a la Secretaria de
l'Ajuntament durant el termini de 30 dies naturals a comptar des del
següent al de la publicació del present.
El pagament en període voluntari el podran realitzar a les oficines
municipals del Servei de Recaptació, essent aquest:
a) Si l'edicte apareix publicat entre les dies 01 i 15 de cada
mes, fins al dia 5 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.
b) Si l'edicte apareix publicat entre els dies 16 i final de cada
mes, fins al dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil
posterior.
Transcorregut el termini de pagament voluntari, els deutes seran
exigits pel procediment d'apremi i meritaran el 20% de recàrrec
d'apremi, interessos de demora i, si s'escau, les costes que es
produeixin.
Contra la present liquidació es podrà interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a
comptar a partir del dia següent d'haver rebut aquesta notificació, el
recurs s'entendrà desestimat si transcorre un altre mes des de la seva
interposició sense que se us notifiqui resolució expressa, i en aquest
cas podreu interposar contenciós - administratiu davant el Jutjat del
Contenciós - Administratiu de Tarragona en el termini de sis mesos a
comptar des del dia següent al de la data d'interposició del recurs de
reposició. Tot això sense perjudici que si ho considereu convenient
interposeu altres recursos que cregueu més oportuns.
En qualsevol cas, la interposició de recursos no suspèn l'execució
de l'acte administratiu.
Tanmateix, us significo que, de conformitat amb l'art. 14.4 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals per a la interposició, no es requerirà el pagament previ de la
quantitat exigida. No obstant això, la interposició del recurs no
suspendrà, en cap cas, l'acció administrativa per al seu cobrament,
si no és que l'interessat sol·licita dins el termini per interposar el recurs,
la suspensió de l'execució de l'acte impugnat, per la qual s'atorgarà
la suspensió instada.
Es fa públic per tal que serveixi de notificació en forma als interessats.
Altafulla, 30 d'octubre de 2007. --- El tresorer, Xavier Borràs i
Solé. --- Vist-i-plau, l’alcalde, Francesc Farré Camps.

En compliment de l'article 291.3 del RD 2/2003, de 28 d'abril,
que aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de
Catalunya i de l'article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, es fa públic per a coneixement general, que per Decret de
l'Alcaldia número 3227/2007, 1 d'octubre de 2007, s'aprova la
contractació a favor de la Sra. Lídia Moya Sariñena en la categoria
professional de tècnic mig, des del dia 1 d'octubre de 2007 i fins a
la finalització del curs escolar , amb una jornada laboral de 16 hores
setmanals, amb motiu de l'inici del projecte de reforç escolar i amb
unes retribucions brutes de 842,07 euros mensuals.
Contra 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 interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Cunit, 1 d'octubre de 2007. --- L'alcalde acctal., José Barquier
Rosillo. --- El secretari, Carles Badel Domingo.

2007/12992 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte
La Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 25 d'octubre de 2007 va aprovar inicialment el projecte d'urbanització 15
(Avinguda Roca Llaura) i que en la seva part dispositiva diu el
següent:
“PRIMER. Aprovar inicialment el PROJECTE D'URBANITZACIÓ del
PA15 de l'avinguda Roca Llaura, presentat per l'empresa Ausa
Asesores Inmobiliarios, el qual s'incorpora al present acord com
Annex I i com a part integrant del mateix.
SEGON. Advertir que el present acord restarà en suspens i condicionat a l' aprovació definitiva de l'esmentat projecte d'urbanització i
condicionat a les prescripcions que es detallen en els informes tècnics
(informe de l'arquitecte núm. 140/2007, informe del tècnic de Medi
Ambient núm. 225/2007, informe de l'enginyer municipal núm.
185/2007), els quals s'incorporen al present acord com annex II i
previ a l'aprovació definitiva
TERCER. Exposar a informació pública la inserció dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i tauler
d'anuncis de l'Ajuntament de Cunit, pel termini d'un mes a comptar
des del dia següent a la inserció del corresponent edicte al BOP de
Tarragona.
QUART. Donar trasllat del present acord als interessats."
Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu
de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.
El projecte d'urbanització resta a disposició dels interessats al
Departament d'Obres d'aquest Ajuntament, en horari d'oficina, durant
el termini d'exposició pública.
Cunit, 29 d'octubre de 2007. --- L'alcaldessa, Judith Alberich i
Cano. --- Davant meu, el secretari, Carles Badel i Domingo.

2007/12991 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Edicte
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament ha aprovat
inicialment, en la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2007, el
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projecte projecte d'urbanització del carrer Rafael Alberti, presentat
per les empreses Constructora Lateral 10, SL i Olsa Projects, SL i
redactat per l'enginyer industrial Mariano Esteller Martínez, col·legiat
14813, amb un import total de 70.039 euros (setanta mil trenta-nou
euros) de pressupost d'execució per contracta.
Aquest projecte s'exposa al públic pel termini de 30 dies
conforme s'estableix a l'art. 37 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, a la fi de que els interessats legítims puguin examinar-lo i adduir
contra el mateix les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament estarà igualment exposat
aquest edicte i al Negociat d'Urbanisme podrà examinar-se el
projecte de què es tracta en hores d'oficina.
La qual cosa es publica per a general coneixement.
Deltebre, 31 d'octubre de 2007. --- L’alcalde-president, Gervasi
Aspa Casanova.

2007/12955 – AJUNTAMENT DE FALSET

Anunci
En compliment del que es disposa a l'art. 235 del text refós de
la Llei 8/87, i l'art. 24 del ROAS, la Junta de Govern Local en sessió
ordinària realitzada el 22 d'octubre de 2007, va acorda el següent:
Primer. Aprovar inicialment el projecte d'intervenció Plantació
d'arbrat de cobriment per a arranjament dels voltants del nou camp
de futbol i creació de passeig peatonal en l'antiga muralla, i exposa'l
al públic per un període de trenta dies a partir de la publicació del
present edicte, període durant el qual podrà ésser examinat a la
Secretaria de la corporació i podran ésser presentades les reclamacions que s'estimin oportunes. Transcorregut aquest termini es
procedirà a la seva aprovació definitiva.
Segon. Publicar l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Falset, 26 d'octubre de 2007. --- La secretària, M. Assumpció
Escoda Aragonés.

2007/12956 – AJUNTAMENT DE FALSET

Anunci
En compliment del que es disposa a l'art. 235 del text refós de
la Llei 8/87, i l'art. 24 del ROAS, la Junta de Govern Local en sessió
ordinària realitzada el 22 d'octubre de 2007, va acorda el següent:
Primer. Aprovar inicialment el nou projecte bàsic i executiu de la
restauració de muralles i entorn del Castell de Falset presentat i
exposa'l al públic per un període de trenta dies a partir de la publicació del present edicte, període durant el qual podrà ésser examinat
a la Secretaria de la corporació i podran ésser presentades les reclamacions que s'estimin oportunes. Transcorregut aquest termini es
procedirà a la seva aprovació definitiva.
Segon. Publicar l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Falset, 26 d'octubre de 2007. --- La secretària, M. Assumpció
Escoda Aragonés.

2007/12962 – AJUNTAMENT DE LLORAC

Anunci
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 15 d'octubre de 2007, ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de

crèdit núm. 01/2007 del pressupost de la corporació per al present
exercici del 2007; finançada mitjançant el romanent de Tresoreria,
disponible de la liquidació de l'exercici de 2006.
De conformitat amb el que disposa l'art.169.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 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 presentarse'n cap, s'entendrà definitivament aprovat.
Llorac, 31 d'octubre de 2007. --- L'alcalde, Santiago Trilla Guim.

2007/12993 – AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Anunci
Per part de l'empresa SERVICIOS EMPRESARIALES GACOR, SL,
s'ha sol·licitat llicència de comunicació per iniciar l'exercici de l'activitat de serveis administratius, a emplaçar al c. Sínia, núm. 12 c,
d'aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l'article 43 del Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, aprovat pel Decret 136/1999,
de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte i altre
documentació presentada a efectes d'al·legacions.
Termini: 20 dies a comptar de la data d'aquest edicte.
Lloc de consulta: oficina municipal de Llorenç del Penedès tots els
dies laborables en hores d'oficina.
Lloc de presentació d'al·legacions: Registre General de
L'Ajuntament.
Llorenç del Penedès, 29 d'octubre de 2007. --- L’alcaldepresident, Salvador Sonet i Mestre.

2007/12994 – AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Anunci
Per part de l'empresa DOC ITALIA, SA, s'ha sol·licitat llicència de
comunicació per l'activitat d'emmagatzematge de productes alimentaris envasats, a la carretera de l'Hostal, 11, d'aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l'article 43 del Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, aprovat pel Decret 136/1999,
de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte i altre
documentació presentada a efectes d'al·legacions.
Termini: 20 dies a comptar de la data d'aquest edicte.
Lloc de consulta: oficina municipal de Llorenç del Penedès tots els
dies laborables en hores d'oficina.
Lloc de presentació d'al·legacions. Registre General de
L'Ajuntament.
Llorenç del Penedès, 23 d'octubre de 2007. --- L’alcaldepresident, Salvador Sonet i Mestre.

2007/12995 – AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Anunci
Per part de l'empresa AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE
LLORENÇ, SCCL, s'ha sol·licitat llicència ambiental per a l'activitat de
legalització oficina bancària, a emplaçar al carrer Pompeu Fabra, 1,
d'aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l'article 43 del Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, aprovat pel Decret 136/1999,
de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte i altre
documentació presentada a efectes d'al·legacions.
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Termini: 20 dies a comptar de la data d'aquest edicte.
Lloc de consulta: oficina municipal de Llorenç del Penedès tots els
dies laborables en hores d'oficina.
Lloc de presentació d'al·legacions. Registre General de
L'Ajuntament.
Llorenç del Penedès, 25 d'octubre de 2007. --- L’alcaldepresident, Salvador Sonet i Mestre.

2007/12953 – AJUNTAMENT DE LA PALMA D’EBRE

Edicte
Per resolució d’Alcaldia, de data 17-10-2007, va aprovar
contractar, per raó d’extremada urgència, al Sr. ROSA MARIA
MASOT FLORENSA, com a personal laboral temporal, categoria
auxiliar administrativa, mitja jornada, d’aquesta corporació municipal. Tot això, de conformitat amb el que es disposa a l’article
291.3 del text refós de la Llei municipal de Catalunya.
Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós administratiu de Tarragona o qualsevol
altres recurs.
La Palma d’Ebre, 30 d’octubre de 2007. --- L’alcalde, Gil Martí i
Jové.

2007/12958 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària duta a terme el dia 25
d'octubre de 2007, va adoptar entre d'altres, l'acord d'aprovar el
Projecte executiu de reforma i segona ampliació del CAP de Salou
situat al carrer Advocat Gallego cantonada Pere Galés i carrer
Arquitecte Ubach, redactat pel Servei Català de la Salut, amb un
pressupost de 5.173.352,48 euros (IVA inclòs).
El projecte es troba exposat a l'Ajuntament de Salou (Servei
Administratiu Territorial), al Passeig 30 d'octubre de Salou, durant el
termini de trenta dies comptats des del dia següent en què apareixi
la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin
per convenients.
Salou, 29 d'octubre de 2007. --- El secretari, Francisco Alijo
Moyano.

2007/12960 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària duta a terme el dia 30
d'agost de 2007, va adoptar entre d'altres, l'adopció del següent
acord:
PRIMER. Aprovar definitivament l'Ordenança municipal d'obres
subjectes al règim de comunicació (reformes puntuals en habitatges)
així com el formulari de sol·licitud que l'annexa.
SEGON. Trametre a l'Administració de l'Estat, Subdelegació del
Govern a Tarragona i de la Generalitat de Catalunya, Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, en
el termini de quinze dies, certificació de l'acord d'aprovació definitiva
de l'esmentada ordenança i còpia íntegra i fefaent d'aquesta.
TERCER. Publicar l'acord d'aprovació definitiva, al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, en el tauler d'anuncis de la corporació
i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la

referència del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en què
s'hagi publicat íntegrament el text, moment en que entrarà en vigor.
El text de l'ordenança municipal d'obres subjectes al règim de
comunicació (reformes puntuals en habitatges) va ser publicat íntegrament mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona en data 31 de maig de 2007 i un altre de rectificació
d'errada publicat en data 16 de juny de 2007, sense que s'hagin
introduït modificacions en el moment de la seva aprovació definitiva.
Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós-adminstratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de l'anunci en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Salou, 1 d'octubre de 2007. --- El secretari accidental, Carlos
Beunza Arrue.

2007/13048-U – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Anunci
Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data
24 d'octubre de 2007 el plec de clàusules administratives particulars
que han de regir el concurs públic, a convocar per l'Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita per a la contractació de les obres previstes
en la memòria tècnica substitució coberta magatzem municipal C/.
Comte Floridablanca, 77, i sotmetre'l a informació pública per un
termini de vint dies, amb la publicació del present anunci al BOPT i
al DOGC.
1. ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de
Contractació.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l'objecte: enderrocar primer la coberta
existent en ruïna, composta de cavalls de fusta i plaques
de fibrociment i la posterior reconstrucció amb cavalls
d'acer i planxa precalada, tanmateix s'executaran activitats d'arranjament dels revestiments i acabats necessaris,
segons la memòria tècnica esmentada anteriorment.
- Duració del contracte: dos (2) mesos.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 77.771,74 euros (IVA inclòs), a la baixa.
5. GARANTIES:
La provisional: 1.555,43 euros, corresponent al 2% del pressupost.
La definitiva: 4% del preu d'adjudicació.
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Negociat
de Contractació).
b) Domicili: Pl. Carles III, 13
c) Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540
d) Telèfon: 977 740 100
e) Telefax: 977 744 387
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 26 dies
naturals a comptar del següent al de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com
a referència l'última d'aquestes publicacions, de 9 hores a
14 hores.
7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) Classificació del contractista: no es requereix.
8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS
DE PARTICIPACIÓ
a) Data límit de presentació: als 26 dies naturals comptats a
partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al Diari
Oficial de la Generalitat, prenent com a referència l'última
d'aquestes publicacions de 9 hores a 14 hores.
b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el plec
de condicions particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament
1. Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
2. Domicili: Pl. Carles III, 13.
3. Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.
d) Admissió de variants: no està prevista.
9. OBERTURA DE LES OFERTES
Segons es ressenya en el plec de condicions particulars.
Lloc i hora: en acte públic que tindrà lloc el dia hàbil següent al
d'expiració del termini de presentació de pliques, a les 12 hores.
10. ALTRES INFORMACIONS: les que es ressenyen en el plec de
condicions particulars.
11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l'adjudicatari.
Sant Carles de la Ràpita, 5 de novembre de 2007. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2007/13049-U – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Anunci
Per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de
data 24 d'octubre de 2007, s'ha aprovat la memòria tècnica substitució coberta magatzem municipal C/. Comte Floridablanca, 77.
S'obre un termini de trenta dies, comptador des de l'endemà de
la darrera publicació del present anunci al DOGC o al BOPT, per tal
que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, a la Secretaria
de l'Ajuntament, en dies feiners de 9 a 14 hores, considerant-se definitivament aprovat si durant aquest termini no s'hi formula cap
al·legació.
Sant Carles de la Ràpita, 5 de novembre de 2007. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

De no produir-se cap reclamació en l'exposició pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.
El que es fa públic per general coneixement.
Santa Oliva, 24 d'octubre de 2007. --- El secretari, Francisco
Pros Francesc.

2007/12968 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Personal

Anunci
De conformitat amb el que disposa l'article 82 del Reglament del
personal al servei de les entitats locals, es fa públic el nomenament
del Sr. JUAN LEON ESCOLANO per tal d'ocupar, en qualitat de
funcionari de carrera, una plaça d'agent de la Guàrdia Urbana, grup
C, subgrup C2, atorgat per la consellera delegada en matèria de
Recursos Humans i Gestió de Personal, en data 31 d'octubre de
2007.
Tarragona, 31 d'octubre de 2007. --- El secretari general, p.d.,
Manuel Sanmartín Suñer.

2007/12967 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària del 31 d'octubre de 2007, va aprovar el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars que regiran el procediment obert, sota la forma
de concurs, per l'adjudicació del contracte del servei de conservació
i manteniment integral de les instal·lacions semafòriques del municipi
de Torredembarra, així com l'obertura de la licitació.
D'acord amb 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, l'exposició del plec de clàusules administratives particulars i l'anunci per la presentació de proposicions es
realitzarà amb unitat d'acte, podent-se presentar reclamacions als
plecs durant els termini de vint dies hàbils següents a la publicació de
l'anunci.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Torredembarra.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de
l'Ajuntament.
c) Número d'expedient: AG11/G526/07/23.
2. Objecte del contracte.
Descripció: l'objecte del contracte es el servei de conservació i
manteniment integral de les instal·lacions semafòriques del municipi
de Torredembarra, per un termini de 2 anys, prorrogable pel mateix
termini per acord d'ambdues parts.

2007/12989 – AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

Edicte
Expedient: 922/07. Aprovació padró de brossa exercici 2007
Termini d'exposició pública: 20 dies
Lloc d'exposició pública: oficines municipals
Horari d'exposició pública: horari d'oficina obert al públic (de 9 a 14
hores)
L'expedient abans esmentat s'exposa al públic pel temps reglamentari, per tal que pugui ésser consultat i al mateix temps s'hi puguin
incorporar les consultes i reclamacions que s'estimin per convenients,
les quals seran degudament resoltes pel Ple de la corporació.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4. El pressupost màxim de licitació, en la part corresponent a la
prestació dels serveis de gestió i manteniment preventiu es de
15.000 euros, IVA inclòs.
D'acord amb les característiques del servei de manteniment
correctiu i de conformitat amb l'article 85 del TRLCAP no es fixa el
pressupost de licitació per aquest manteniment correctiu, per la qual
cosa els licitadors presentaran l'oferta que estimin mes escaient on es
desglossant tots els treballs detallats en l'annex I, mitjançant un llistat
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de preus unitaris, amb la previsió de la possible contractació de
treballs addicionals no recollits en l'esmentat annex.
5. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra.
b) Domicili: Plaça del Castell, núm. 8
c) Localitat i codi postal: Torredembarra (43830)
d) Telèfon: 977.64.00.25
e) Telefax: 977.64.49.04
f) Data límit d'obtenció de documentació i informació: el dia
anterior a l'acabament del termini de presentació de proposicions.
6. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 20 dies hàbils, a comptar des
del següent al de la data de l'última publicació de l'anunci
de licitació en el BOPT i en el DOGC.
b) Documentació a presentar: la indicada al plec de clàusules
econòmiques, administratives i jurídiques particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Registre General de l'Ajuntament de
Torredembarra, de les 8:30 hores fins les 14 hores, tots
els dies excepte els dissabtes, que serà de les 9 a les 14
hores, en qualsevol de les formes permeses per l'article
38.4 de la Llei 30/92. Les persones que es presentin
per correu hauran d'ajustar-se al que disposa el plec de
condicions administratives particulars.
2. Domicili: Plaça del Castell, núm. 8
3. Localitat i codi postal: Torredembarra (43830)
7. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra
b) Domicili: Plaça del Castell, 8
c) Localitat: Torredembarra
d) Data: el setè dia natural següent a l'acabament del termini
de presentació de propostes (excepte dissabte, donat el es
cas, que es realitzarà el següent dia hàbil)
8. Despeses publicacions anuncis: import màxim de les despeses
de publicació 1000 euros
Torredembarra, 31 d'octubre de 2007. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

EXPD,
2007099-VA
2007102-VA
2007104-VA
2007112-VA
2007116-VA
2007118-VA
2007119-VA
2007120-VA
2007121-VA
2007129-VA
2007130-VA
2007000-VA

NÚM. BASTIDOR
KLATF48YEYB485760
VSKBHC220U0017434
2UV006605
---------------------------ZFA14600006084246
WF0AXXGCAANK59785
WVWZZZ19ZEB442971
WVWZZZ80ZJY161434
VTHVR1AE13E488055
ZD4PBA000WS001667
E0137816
WVWZZZ19ZJW699282

MATRICULA
CS-5585-AU
B-0300-LN
B-4599-KM
3-B-34380
4344-BDK
W-80059-V
T-4402-BD
B-9847-JD
C-5123-BPH
C-9681-BCY
C-1838-BDR
T-1900-W

MARCA I MODEL
DAEWOO LANOS
NISSAN VANETTE
YAMAHA TZR-80
CRYSLER VOYAGER
FIAT UNO
FORD ESCORT
VW GOLF
vW POLO
DERBI VARIANT
APRILIA SONIC
DERBI START
VW GOLF

TITULAR
SOLE FLORES, Jorge
MARTI GUARDIA, Jose Francisco
PUERTAS BORRAS, Eduardo
DESCONEGUT (ESTRANGER)
JONACK, Regina
DESCONEGUT (ESTRANGER)
KUHRT, Rainer Gerald Fritz
GOMEZ MARTINEZ, Jorge
UREÑA ORTEGA, Isaac
HERVAS LOPEZ, Miriam
TAOUIL. Mohamed
VALLS RECASENS, Iseu

SEGON. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la corporació
durant un termini de 30 dies naturals.
Torredembarra, 30 d'octubre de 2007. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2007/12934 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de data
29 d'octubre de 2007, ha adoptat l'acord d'aprovar inicialment la
memòria valorada de l'obra Sondeig de prospecció d'aigües
subterrànies al Polígon Industrial Catalunya Sud, a Tortosa, subscrita
pel geòleg Alexandre Alom Poveda, quin pressupost d'execució per
contracta és de 59.843,49 euros, IVA inclòs, sotmetent-se al tràmit
d'informació pública pel període de trenta dies, comptadors des de
l'endemà hàbil de la data de la darrera publicació del present anunci
al BOPT i al DOGC, durant el qual els interessats podran formular les
al·legacions o reclamacions que estimin adients.
Si durant el referit període no es formula cap al·legació ni reclamació, l'esmentat acord esdevindrà tàcita i definitivament aprovat
sense cap més tràmit.
Tortosa, 30 d'octubre de 2007. --- L'alcalde, Ferran Bel i Accensi.

2007/12964 – AJUNTAMENT DE TORTOSA
2007/12999 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci de l'Ajuntament de Tortosa

Edicte

PRIMER. Declarar els vehicles inclosos en la relació com abandonats i susceptibles de ser objecte de lliurament a un gestor autoritzat
en cas de no ser reclamats, el qual procedirà al seu tractament com
a residu sòlid urbà, d'acord amb la legislació vigent.

La Junta de Govern Local en sessió de data 15 d'octubre de
2007, ha aprovat les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la creació i funcionament de diferents borses de treball
de personal laboral no permanent i/o funcionaris/es interins/es de
l'Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà
de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a
partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l'extracte de la convocatòria.

EXPD,
2007022-VA

NÚM. BASTIDOR
VF1B57A0511808862

MATRICULA
B-2339-PB

Tortosa (Terres de l'Ebre), 18 d'octubre de 2007. --- L'alcalde
Ferran Bel i Accensi.

2007025-VA

LAEAD719248800024

C-9403-BRT

2007036-VA
2007037-VA
2007064-VA
2007084-VA
2007094-VA
2007095-VA
2007096-VA

VTPRSE00D00X05715
V0L000043L5360889
W0L000087N5094245
WVWZZZ80ZLW060434
VF37EDHYE32099677
SARRTZWWRXD429474
VSS021A000D289089

C-6096-BDB
T-5857-AC
T-5078-AG
8641-BVP
T-3230-AU
T-2617-AZ
B-4582-OC

L'alcalde de l'Ajuntament de Torredembarra mitjançant Decret
número 2217/2007 de data 26 d'octubre del 2007, ha adoptat la
següent resolució:

MARCA I MODEL
RENAULT CLIO

TITULAR
GARCIA GARCIA
Haydee Carolina
CLIPIC FRIEND
ARANDA SANDOVAL,
Paola Andrea
RIEJU RS EVOLUTION VAZQUEZ PORTO, Marina
OPEL KADETT
EL NASRI, Mohammed
OPEL VECTRA
SUAREZ ALDA, Ricardo
vW POLO
KOST, Ana Maria
PEUGEOT 306
PETRICA COVACI, Viorel
ROVER 420
CUBELLES VIÑES, Dolors
SEAT IBIZA
PAEZ ROSA, Eugenio

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓ
I FUNCIONAMENT DE DIFERENTS BORSES DE TREBALL
DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI/A
INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS
1. Objecte: Descripció dels llocs de treball.
1.1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació de diferents
borses de treball municipal de personal no permanent per tal de
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cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions
laborals temporals de les categories que es detallen seguidament:
Les diferents borses de treball que es preveu constituir amb
aquestes bases específiques són:
- Bibliotecari/a.
- Delineant/a.
- Monitor/a per impartir cursos de formació ocupacional en les
especialitats d'electricitat, soldadura i paleta.
- Monitor/a per impartir per impartir el projecte formatiu SEFED
(Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives).
- Operari/a de neteja.
1.2. Seran aplicables a aquest procés de selecció les bases
generals que regeixen la creació i funcionament de les diferents
borses de treball de personal laboral temporal i/o funcionaris/es
interins/es de l'Ajuntament de Tortosa i dels seus Organismes
Autònoms, aprovades per la Junta de Govern Local en data 30 de
juliol de 2007 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 11 d'agost de 2007 (BOPT núm. 188 de
11.08.2007), així com les presents bases específiques.
1.3. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs.
2. Tipus de relació contractual.
2.1. Els/les aspirants podran ser contractats sota la modalitat de
contracte laboral temporal o nomenats/des funcionaris/es interins/es
atenent a la naturalesa i característiques del lloc de treball a cobrir.
2.2. La jornada laboral podrà ser complerta o bé a temps
parcial, segons les necessitats del lloc de treball a cobrir.
3. Durada de les borses.
Les esmentades borses tindran una vigència d'un any a partir de
la seva aprovació, prorrogables individualment, per un any més, per
resolució d'alcaldia amb motiu de circumstàncies especials que
concorrin o bé perquè el bon funcionament de les mateixes així ho
aconsellin.
4. Requisits de les persones aspirants.
A més de tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases
Generals, els/les aspirants hauran de complir els requisits que s'especifiquen per a cadascuna de les borses de treball objecte de la
present convocatòria en els corresponents annexos.
5. Presentació de sol·licituds.
Les instàncies sol·licitant prendre part en les corresponents proves
selectives es dirigiran al Il.lm. Sr. Alcalde-President de l'Excm.
Ajuntament de Tortosa i es presentaran en hores d'oficina, al Registre
General de la corporació. El termini per a la presentació de
sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als 20 dies
naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte
de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada per l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest supòsit, l'aspirant haurà de comunicar immediatament aquest fet a l'Ajuntament de Tortosa via fax, telegrama,
trucada telefònica o e-mail (aj.tortosa@altanet.org) al Departament de
Recursos Humans.
Les persones aspirants que vulguin accedir a més d'una borsa de
treball hauran de presentar una sol·licitud per a cadascuna de les
diferents borses a les quals optin.
Les sol·licituds s'hauran de presentar segons el que disposen les
bases generals que regeixen la creació i funcionament de les diferents
borses de treball de personal laboral temporal i/o funcionaris/es
interins/es de l'Ajuntament de Tortosa i dels seus Organismes
Autònoms publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
de data 11 d'agost de 2007 (BOPT núm. 188 de 11.08.2007), i
els mèrits que s'al·leguin s'hauran de declarar seguint el formulari que
es troba a disposició de les persones interessades a la plana web de
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l'Ajuntament de Tortosa (www.tortosa.cat) o bé al Departament de
Recursos Humans de l'Ajuntament de Tortosa.
6. Procés de selecció.
El procés de selecció constarà de dues fases:
1a Fase: Prova de coneixements de llengua catalana, segons el
nivell exigit per a cada convocatòria i que es detalla en els corresponents annexos. (obligatòria i eliminatòria). La seva qualificació serà
"apte/a" o "no apte/a".
Quedaran exempts/es de realitzar aquesta prova les persones
aspirants que acreditin, dins del termini de presentació de les
sol·licituds, estar en possessió del corresponent certificat de coneixements de la llengua catalana de la Junta Permanent de Català o equivalent.
2a Fase: Concurs de mèrits.
En aquesta fase es valoraran els mèrits degudament acreditats, de
conformitat amb els criteris de valoració i puntuació que s'especifiquen per a cada convocatòria en els corresponents annexos i es
contrastarà, mitjançant la realització d'una entrevista personal, l'adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball.
7. Incidències.
La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots
els actes administratius que se'n derivin, podran ser impugnats per les
persones interessades en els casos i en les formes establertes per la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els tribunals estan facultats per resoldre els dubtes o discrepàncies
que s'originin durant el desenvolupament dels procediments de
selecció i podran disposar la realització de proves addicionals, no
previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions
d'empat en la qualificació definitiva dels aspirants.
8. Règim jurídic supletori.
En tot el que no estigui disposat en aquestes bases i en les bases
generals aprovades per la Junta de Govern Local en data 30 de juliol
de 2007 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
de data 11 d'agost de 2007 (BOPT núm. 188 de 11.08.2007),
serà d'aplicació la normativa sobre el personal de les entitats locals,
en especial la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, el 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, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per
a la reforma de la funció pública i el Decret 214/1990, de 30 de
juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, així com,
si s'escau, el Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de
l'Ajuntament de Tortosa i el Acord Regulador de les Condicions de
Treball del Personal Funcionari.
9. Annexos. Requisits particulars de cada convocatòria.
ANNEX 1. BORSA DE TREBALL DE BIBLIOTECARIS/ES
1. Funcions genèriques del lloc de treball.
Són funcions genèriques del lloc de treball les corresponents a la
categoria de Bibliotecaris/es.
2. Requisits de les persones aspirants.
A més de tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases
Generals (BOPT núm. 188 de 11.08.2007), els/les aspirants
hauran de complir els requisits següents:
a) Estar en possessió del títol universitari de diplomat/da en
biblioteconomia o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-
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lo en la data de finalització el termini de presentació de
sol·licituds. En tot cas l'equivalència l'haurà d'aportar l'aspirant
mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua
catalana de nivell C expedit per la Junta Permanent de Català
o equivalent.

3. Procés de selecció.
3.1. 1a Fase. Prova de Coneixements de llengua catalana de
nivell C.
Consistirà en la realització d'una prova de coneixements mitjans
de català que es qualificarà només com a apte/a o no apte/a.
Quedaran exempts/es de la seva realització els/les aspirants que
dins del termini de presentació de sol·licituds hagin acreditat estar en
possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de nivell C,
o document equivalent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització
lingüística.
3.2. 2a Fase. Concurs de mèrits.
En aquesta fase es puntuaran els mèrits al·legats i degudament
acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació
següents:
a) Experiència professional. Per experiència professional en el
desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de
treball a cobrir en qualsevol administració pública, empresa
privada o professional lliberal, a raó de 0,20 punts per cada
mes complert treballat fins un màxim de 4 punts.
b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de
treball a cobrir: Fins un màxim de 3 punts.
- Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a
50 hores: 0,10 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a
100 hores: 0,20 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 0,50
punts per curs.
c) Valoració de l'expedient acadèmic dels/de les aspirants fins a
un màxim de 2 punts.
d) Habilitats pràctiques sobre les funcions del lloc de treball a
cobrir que es contrastaran mitjançant el desenvolupament d'un
o més supòsits o proves pràctiques relacionades amb les
funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de
la convocatòria, que es valorarà fins a 4 punts.
Entrevista. Fins a un màxim de 4 punts.
L'adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà
mitjançant la realització d'una entrevista personal amb les persones
aspirants.
ANNEX 2. BORSA DE TREBALL DE DELINEANTS/ES
1. Funcions genèriques del lloc de treball.
Són funcions genèriques del lloc de treball les corresponents a la
categoria de Delineants/es.
2. Requisits de les persones aspirants.
A més de tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases
Generals (BOPT núm. 188 de 11.08.2007) els/les aspirants hauran
de complir els requisits següents:
a) Estar en possessió del títol de formació professional de segon
grau de delineant o equivalent, o estar en condicions d'obtenirlo en la data de finalització el termini de presentació de
sol·licituds. En tot cas l'equivalència l'haurà d'aportar l'aspirant
mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua
catalana de nivell C expedit per la Junta Permanent de Català
o equivalent.
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3. Procés de selecció.
3.1. 1a Fase. Prova de Coneixements de llengua catalana de
nivell C.
Consistirà en la realització d'una prova de coneixements mitjans
de català que es qualificarà només com a apte/a o no apte/a.
Quedaran exempts/es de la seva realització els/les aspirants que
dins del termini de presentació de sol·licituds hagin acreditat estar en
possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de nivell C,
o document equivalent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització
lingüística.
3.2. 2a Fase. Concurs de mèrits.
En aquesta fase es puntuaran els mèrits al·legats i degudament
acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació
següents:
a) Experiència professional. Per experiència professional en el
desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de
treball a cobrir en qualsevol administració pública, empresa
privada o professional lliberal, a raó de 0,20 punts per cada
mes complert treballat fins un màxim de 4 punts.
b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de
treball a cobrir: Fins un màxim de 3 punts.
- Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a
50 hores: 0,10 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a
100 hores: 0,20 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 0,50
punts per curs.
c) Valoració de l'expedient acadèmic dels/de les aspirants fins a
un màxim de 2 punts.
d) Habilitats pràctiques sobre les funcions del lloc de treball a
cobrir que es contrastaran mitjançant el desenvolupament d'un
o més supòsits o proves pràctiques relacionades amb les
funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de
la convocatòria, que es valorarà fins a 4 punts.
Entrevista. Fins a un màxim de 4 punts.
L'adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà
mitjançant la realització d'una entrevista personal amb les persones
aspirants.
ANNEX 3. BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES PER IMPARTIR
CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL EN LES ESPECIALITATS
D'ELECTRICITAT, SOLDADURA I PALETA
1. Funcions genèriques del lloc de treball.
Són funcions genèriques del lloc de treball impartir accions de
formació professional ocupacional en les especialitats d'electricitat,
soldadura i paleta.
2. Requisits de les persones aspirants.
A més de tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases
Generals (BOPT núm. 188 de 11.08.2007), els/les aspirants
hauran de complir els requisits següents:
a) Monitors/es de l'especialitat d'electricitat: Estar en possessió
d'un cicle formatiu de grau mitjà en equips i instal·lacions electrotècniques o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en
la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds. En tot cas l'equivalència l'haurà d'aportar l'aspirant
mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
Monitors/es de l'especialitat de soldadura: Estar en possessió
d'un cicle formatiu de grau mitjà en soldadura o equivalent, o
estar en condicions d'obtenir-lo en la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds. En tot cas l'equivalència
l'haurà d'aportar l'aspirant mitjançant un certificat expedit a
aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
Monitors/es de l'especialitat de paleta: Estar en possessió
d'un cicle formatiu de grau mitjà en obres de construcció o
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equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. En tot cas
l'equivalència l'haurà d'aportar l'aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en
cada cas.
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua
catalana de nivell C expedit per la Junta Permanent de Català
o equivalent.

de sol·licituds. En tot cas l'equivalència l'haurà d'aportar l'aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. També podran participar
en els procés de selecció aquelles persones que acreditin tenir
la Diplomatura en Ciències Empresarials o superior.
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua
catalana de nivell C expedit per la Junta Permanent de Català
o equivalent.

3. Procés de selecció.
3.1. 1a Fase. Prova de Coneixements de llengua catalana de
nivell C.
Consistirà en la realització d'una prova de coneixements mitjans
de català que es qualificarà només com a apte/a o no apte/a.
Quedaran exempts/es de la seva realització els/les aspirants que
dins del termini de presentació de sol·licituds hagin acreditat estar en
possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de nivell C,
o document equivalent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització
lingüística.
3.2. 2a Fase. Concurs de mèrits.
En aquesta fase es puntuaran els mèrits al·legats i degudament
acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació
següents:
a) Experiència professional. Per experiència professional en el
desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de
treball a cobrir en qualsevol administració pública, empresa
privada o professional lliberal, a raó de 0,20 punts per cada
mes complert treballat fins un màxim de 4 punts.
b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de
treball a cobrir: Fins un màxim de 3 punts.
- Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a
50 hores: 0,10 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a
100 hores: 0,20 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 0,50
punts per curs.
c) Valoració de l'expedient acadèmic dels/de les aspirants fins a
un màxim de 2 punts.
d) Habilitats pràctiques sobre les funcions del lloc de treball a
cobrir que es contrastaran mitjançant el desenvolupament d'un
o més supòsits o proves pràctiques relacionades amb les
funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de
la convocatòria, que es valorarà fins a 4 punts.
Entrevista. Fins a un màxim de 4 punts.
L'adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà
mitjançant la realització d'una entrevista personal amb les persones
aspirants.

3. Procés de selecció.
3.1. 1a Fase. Prova de Coneixements de llengua catalana de
nivell C.
Consistirà en la realització d'una prova de coneixements mitjans
de català que es qualificarà només com a apte/a o no apte/a.
Quedaran exempts/es de la seva realització els/les aspirants que
dins del termini de presentació de sol·licituds hagin acreditat estar en
possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de nivell C,
o document equivalent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització
lingüística.
3.2 2a Fase. Concurs de mèrits.
En aquesta fase es puntuaran els mèrits al·legats i degudament
acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació
següents:
a) Experiència professional. Per experiència professional en el
desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de
treball a cobrir en qualsevol administració pública, empresa
privada o professional lliberal, a raó de 0,20 punts per cada
mes complert treballat fins un màxim de 4 punts.
b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de
treball a cobrir: Fins un màxim de 3 punts.
- Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a
50 hores: 0,10 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a
100 hores: 0,20 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 0,50
punts per curs.
c) Valoració de l'expedient acadèmic dels/de les aspirants fins a
un màxim de 2 punts.
d) Habilitats pràctiques sobre les funcions del lloc de treball a
cobrir que es contrastaran mitjançant el desenvolupament d'un
o més supòsits o proves pràctiques relacionades amb les
funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de
la convocatòria, que es valorarà fins a 4 punts.
Entrevista. Fins a un màxim de 4 punts.
L'adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà
mitjançant la realització d'una entrevista personal amb les persones
aspirants.

ANNEX 4. BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES PER IMPARTIR
EL PROJECTE FORMATIU SEFED (SIMULACIÓ D'EMPRESES AMB
FINALITATS EDUCATIVES)

ANNEX 5. BORSA DE TREBALL D'OPERARIS/ES DE NETEJA
D'EDIFICIS I INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

1. Funcions genèriques del lloc de treball.
Són funcions genèriques del lloc de treball impartir les accions de
formació pròpies del programa SEFED. El SEFED és un programa
formatiu que té com a finalitat la capacitació de persones en el camp
de l'administració i la gestió empresarial mitjançant la metodologia
de la simulació d'empreses.
2. Requisits de les persones aspirants.
A més de tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases
Generals (BOPT núm. 188 de 11.08.2007), els/les aspirants
hauran de complir els requisits següents:
a) Estar en possessió d'un cicle formatiu de grau superior en
Administració i Finances o equivalent, o estar en condicions
d'obtenir-lo en la data de finalització el termini de presentació

1. Funcions genèriques del lloc de treball.
Són funcions genèriques del lloc de treball les corresponents a la
categoria d'operari/a de neteja.
2. Requisits de les persones aspirants.
A més de tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases
Generals (BOPT núm. 188 de 11.08.2007), els/les aspirants
hauran de complir els requisits següents:
a) Estar en possessió del certificat d'estudis primaris o equivalent.
En tot cas l'equivalència l'haurà d'aportar l'aspirant mitjançant
un certificat expedit a aquest efecte per l'administració
competent en cada cas.
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua
catalana de nivell A expedit per la Junta Permanent de Català
o equivalent.
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3. Procés de selecció.
3.1. 1a Fase. Prova de Coneixements de llengua catalana de
nivell A.
Consistirà en la realització d'una prova de coneixements de
català que es qualificarà només com a apte/a o no apte/a.
Quedaran exempts/es de la seva realització els/les aspirants que
dins del termini de presentació de sol·licituds hagin acreditat estar en
possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de nivell A,
o document equivalent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització
lingüística.
3.2. 2a Fase. Concurs de mèrits.
En aquesta fase es puntuaran els mèrits al·legats i degudament
acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació
següents:
a) Experiència professional. Per experiència professional en el
desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de
treball a cobrir en qualsevol administració pública i/o
empresa privada, a raó de 0,20 punts per cada mes complert
treballat fins un màxim de 4 punts.
b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de
treball a cobrir: Fins un màxim de 3 punts.
- Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a
50 hores: 0,10 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a
100 hores: 0,20 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 0,50
punts per curs.
c) Habilitats pràctiques sobre les funcions del lloc de treball a
cobrir que es contrastaran mitjançant el desenvolupament d'un
o més supòsits o proves pràctiques relacionades amb les
funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de
la convocatòria, que es valorarà fins a 4 punts.
Entrevista. Fins a un màxim de 4 punts.
L'adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà
mitjançant la realització d'una entrevista personal amb les persones
aspirants."

2007/12966 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci de l'Ajuntament de Tortosa
La Junta de Govern Local en sessió de data 22 d'octubre de
2007, ha aprovat les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la creació i funcionament de diferents borses de treball
de personal laboral no permanent i/o funcionaris/es interins/es de
l'Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà
de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a
partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l'extracte de la convocatòria.
Tortosa (Terres de l'Ebre), 25 d'octubre de 2007. --- L'alcalde,
Ferran Bel i Accensi.
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓ
I FUNCIONAMENT DE DIFERENTS BORSES DE TREBALL
DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI/A
INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS
1. Objecte: Descripció dels llocs de treball.
1.1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació de diferents
borses de treball municipal de personal no permanent per tal de
cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions
laborals temporals de les categories que es detallen seguidament:
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Les diferents borses de treball que es preveu constituir amb
aquestes bases específiques són:
- Oficial/a Primera Electricista.
- Oficial/a Primera Paleta.
1.2. Seran aplicables a aquest procés de selecció les bases
generals que regeixen la creació i funcionament de les diferents
borses de treball de personal laboral temporal i/o funcionaris/es
interins/es de l'Ajuntament de Tortosa i dels seus Organismes
Autònoms, aprovades per la Junta de Govern Local en data 30 de
juliol de 2007 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 11 d'agost de 2007 (BOPT núm. 188 de
11.08.2007), així com les presents bases específiques.
1.3. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs.
2. Tipus de relació contractual.
2.1. Els/les aspirants podran ser contractats sota la modalitat de
contracte laboral temporal o nomenats/des funcionaris/es interins/es
atenent a la naturalesa i característiques del lloc de treball a cobrir.
2.2. La jornada laboral podrà ser complerta o bé a temps
parcial, segons les necessitats del lloc de treball a cobrir.
3. Durada de les borses.
Les esmentades borses tindran una vigència d'un any a partir de
la seva aprovació, prorrogables individualment, per un any més, per
resolució d'alcaldia, amb motiu de circumstàncies especials que
concorrin o bé perquè el bon funcionament de les mateixes així ho
aconsellin.
4. Requisits de les persones aspirants.
A més de tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases
Generals, els/les aspirants hauran de complir els requisits que s'especifiquen per a cadascuna de les borses de treball objecte de la
present convocatòria en els corresponents annexos.
5. Presentació de sol·licituds.
Les instàncies sol·licitant prendre part en les corresponents proves
selectives es dirigiran al Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Excm.
Ajuntament de Tortosa i es presentaran en hores d'oficina, al Registre
General de la corporació. El termini per a la presentació de
sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als 20 dies
naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte
de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada per l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest supòsit, l'aspirant haurà de comunicar immediatament aquest fet a l'Ajuntament de Tortosa via fax, telegrama,
trucada telefònica o e-mail (aj.tortosa@altanet.org) al Departament de
Recursos Humans.
Les persones aspirants que vulguin accedir a més d'una borsa de
treball hauran de presentar una sol·licitud per a cadascuna de les
diferents borses a les quals optin.
Les sol·licituds s'hauran de presentar segons el que disposen les
bases generals que regeixen la creació i funcionament de les diferents
borses de treball de personal laboral temporal i/o funcionaris/es
interins/es de l'Ajuntament de Tortosa i dels seus Organismes
Autònoms publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
de data 11 d'agost de 2007 (BOPT núm. 188 de 11.08.2007). Els
mèrits que s'al·leguin s'hauran de declarar seguint el formulari que es
troba a disposició de les persones interessades, juntament amb
aquestes bases específiques, a la plana web de l'Ajuntament de
Tortosa (www.tortosa.cat) o bé al Departament de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Tortosa.
6. Procés de selecció.
El procés de selecció constarà de dues fases:
1a Fase: Prova de coneixements de llengua catalana, segons el
nivell exigit per a cada convocatòria i que es detalla en els corres-
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ponents annexos. (obligatòria i eliminatòria). La seva qualificació serà
"apte/a" o "no apte/a".
Quedaran exempts/es de realitzar aquesta prova les persones
aspirants que acreditin, dins del termini de presentació de les
sol·licituds, estar en possessió del corresponent certificat de coneixements de la llengua catalana de la Junta Permanent de Català o equivalent.
2a Fase: Concurs de mèrits.
En aquesta fase es valoraran els mèrits degudament acreditats, de
conformitat amb els criteris de valoració i puntuació que s'especifiquen per a cada convocatòria en els corresponents annexos i es
contrastarà, mitjançant la realització d'una entrevista personal, l'adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball.
7. Incidències.
La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots
els actes administratius que se'n derivin, podran ser impugnats per les
persones interessades en els casos i en les formes establertes per la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els tribunals estan facultats per resoldre els dubtes o discrepàncies
que s'originin durant el desenvolupament dels procediments de
selecció i podran disposar la realització de proves addicionals, no
previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions
d'empat en la qualificació definitiva dels aspirants.
8. Règim jurídic supletori.
En tot el que no estigui disposat en aquestes bases i en les
bases generals aprovades per la Junta de Govern Local en data 30
de juliol de 2007 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 11 d'agost de 2007 (BOPT núm. 188 de
11.08.2007), serà d'aplicació la normativa sobre el personal de
les entitats locals, en especial la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, el 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, la Llei 30/1984,
de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública i el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, Reial Decret Legislatiu
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors, així com, si s'escau, el Conveni
Col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Tortosa
i el Acord Regulador de les Condicions de Treball del Personal
Funcionari.
9. Annexos. Requisits particulars de cada convocatòria.
ANNEX 1. BORSA DE TREBALL D'OFICIALS/LES
PRIMERA ELECTRICISTA
1. Funcions genèriques del lloc de treball.
Son funcions genèriques del lloc de treball: Arranjaments
d'avaries i manteniments de l'enllumenat municipal de la via
pública, d'edificis i d'altres instal·lacions municipals, realització de
noves instal·lacions d'envergadura mitjana, interpretació i representació de plànols i esquemes elèctrics, proposició de solucions
en l'execució d'instal·lacions, reparacions i manteniments, comunicació d'incidències a la via pública a l'encarregat, utilització apropiada dels vehicles, equips i materials adequats i tenir cura del seu
estat de conservació, conducció dels vehicles i ús de la
maquinària necessària, vetllar per la seguretat i salut al seu lloc de
treball i, en general, totes aquelles funcions i tasques que se li
puguin encomanar per necessitats del servei, com ara manteniment
de serveis públics, suport logístic i de transport en muntatge d'actes
públics, etc.
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2. Requisits de les persones aspirants.
A més de tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases
Generals (BOPT núm. 188 de 11.08.2007), els/les aspirants
hauran de complir els requisits següents:
a) Estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en
Educació Secundària Obligatòria, formació professional de
primer grau, cicle formatiu de grau mitjà o equivalent, o estar
en condicions d'obtenir-lo en la data de finalització el termini
de presentació de sol·licituds. En tot cas l'equivalència l'haurà
d'aportar l'aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest
efecte per l'administració competent en cada cas.
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua
catalana de nivell B expedit per la Junta Permanent de Català
o equivalent.
3. Procés de selecció.
3.1. 1a Fase. Prova de Coneixements de llengua catalana de
nivell B.
Consistirà en la realització d'una prova de coneixements de
llengua catalana que es qualificarà només com a apte/a o no
apte/a. Quedaran exempts/es de la seva realització els/les aspirants que dins del termini de presentació de sol·licituds hagin acreditat
estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de
nivell B, o document equivalent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització
lingüística.
3.1. 2a Fase. Concurs de mèrits.
En aquesta fase es puntuaran els mèrits al·legats i degudament
acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació
següents:
a) Experiència professional. Per experiència professional en el
desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de
treball a cobrir en qualsevol administració pública i/o
empresa privada, a raó de 0,20 punts per cada mes complert
treballat fins un màxim de 4 punts.
b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de
treball a cobrir: Fins un màxim de 3 punts.
- Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a
50 hores: 0,10 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a
100 hores: 0,20 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 0,50
punts per curs.
c) Habilitats pràctiques sobre les funcions del lloc de treball a
cobrir que es contrastaran mitjançant el desenvolupament d'un
o més supòsits o proves pràctiques relacionades amb les
funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de
la convocatòria, que es valorarà fins a 4 punts.
Entrevista. Fins a un màxim de 4 punts.
L'adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà
mitjançant la realització d'una entrevista personal amb les persones
aspirants.
ANNEX 2. BORSA DE TREBALL D'OFICIALS/LES
PRIMERA PALETA
1. Funcions genèriques del lloc de treball.
Son funcions genèriques del lloc de treball: Arranjaments i manteniments d'obra civil a la via pública, a edificacions, etc., nova construcció d'envergadura mitjana, interpretació i representació de
plànols, proposició de solucions en l'execució d'obres i manteniments,
conservació i manteniment a la via pública i edificis municipals,
suport operatiu a serveis municipals (mercats, cementiri, etc.), comunicació d'incidències a la via pública a l'encarregat, utilització apropiada dels vehicles, equips i materials adequats i tenir cura del seu
estat de conservació, conducció dels vehicles i ús de la maquinària
necessària, vetllar per la seguretat i salut al seu lloc de treball i, en
general, totes aquelles funcions i tasques que se li puguin encomanar
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per necessitats del servei, com ara manteniment de serveis públics,
suport logístic i de transport en muntatge d'actes públics, etc.
2. Requisits de les persones aspirants.
A més de tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases
Generals (BOPT núm. 188 de 11.08.2007), els/les aspirants
hauran de complir els requisits següents:
a) Estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en
Educació Secundària Obligatòria, formació professional de
primer grau, cicle formatiu de grau mitjà o equivalent, o estar
en condicions d'obtenir-lo en la data de finalització el termini
de presentació de sol·licituds. En tot cas l'equivalència l'haurà
d'aportar l'aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest
efecte per l'administració competent en cada cas.
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua
catalana de nivell B expedit per la Junta Permanent de Català
o equivalent.
3. Procés de selecció.
3.1. 1a Fase. Prova de Coneixements de llengua catalana de
nivell B.
Consistirà en la realització d'una prova de coneixements de
llengua catalana que es qualificarà només com a apte/a o no
apte/a. Quedaran exempts/es de la seva realització els/les aspirants que dins del termini de presentació de sol·licituds hagin acreditat
estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de
nivell B, o document equivalent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització
lingüística.
3.2. 2a Fase. Concurs de mèrits.
En aquesta fase es puntuaran els mèrits al·legats i degudament
acreditats, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació
següents:
a) Experiència professional. Per experiència professional en el
desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de
treball a cobrir en qualsevol administració pública i/o
empresa privada, a raó de 0,20 punts per cada mes complert
treballat fins un màxim de 4 punts.
b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de
treball a cobrir: Fins un màxim de 3 punts.
- Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a
50 hores: 0,10 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a
100 hores: 0,20 punts per curs.
- Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 0,50
punts per curs.
c) Habilitats pràctiques sobre les funcions del lloc de treball a
cobrir que es contrastaran mitjançant el desenvolupament d'un
o més supòsits o proves pràctiques relacionades amb les
funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de
la convocatòria, que es valorarà fins a 4 punts.
Entrevista. Fins a un màxim de 4 punts.
L'adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà
mitjançant la realització d'una entrevista personal amb les persones
aspirants.

2007/10861 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Edicte
En data 13/04/2007 ha entrat en aquest Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental, formulada per la raó social
Laboratorios Maverick SL per realitzar l'activitat de fabricació de
productes de bellesa i higiene a l'immoble situat a la parcel·la 3 del
polígon industrial Valldepins II d'aquest municipi.

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental,
s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de
vint dies hàbils perquè tots aquells que es considerin afectats per l'activitat esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions
que creguin convenients.
L'expedient es pot consultar a la Serveis Tècnics d'aquest
Ajuntament durant les hores d'oficina.
Ulldecona, 7 de setembre de 2007. --- L’alcalde, Josep Lluís
Millan Masdeu.

2007/12576 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Edicte
En data 12/09/2007 ha entrat en aquest Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental, formulada per la Sra. M. Àngels
Giménez Pérez per realitzar l'activitat de granja d'engreix de
pollastres a la parcel·la 241 del polígon 35 d'aquest municipi.
D'acord amb el que estableix l'article 5.2 del Decret 50/2005,
de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol,
reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei
3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001,
de gestió de les dejeccions ramaderes, s'exposa aquesta sol·licitud a
informació pública durant un termini de vint dies hàbils perquè tots
aquells que es considerin afectats per l'activitat esmentada puguin
efectuar les observacions i les reclamacions que creguin convenients.
L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament
durant les hores d'oficina.
Ulldecona, 22 d'octubre de 2007. --- L’alcalde, Josep Lluís Millan
Masdeu.

2007/12963 – AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Edicte
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca realitzat el dia 26 d'octubre
de 2007 va aprovar el següent:
1. El primer expedient de modificació de crèdits del pressupost
general corresponent a l'exercici de 2007.
2. La modificació de la base 25 de l'execució del pressupost
general de 2007.
S'exposa al públic a les oficines de la Intervenció Municipal de
Fons durant quinze dies hàbils, segons disposa l'article 177 del RDL
2/2004 de 5 de març, a fi de rebre les reclamacions pertinents.
Si durant el termini d'exposició al públic no es produeix cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat definitivament.
Vila-seca, 30 d'octubre de 2007. --- L'alcalde, Josep Poblet Tous.

2007/12965 – AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Edicte
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca realitzat el dia 26 d'octubre
de 2007 va aprovar el segon expedient de modificació de crèdits
del pressupost del Patronat Municipal de Turisme corresponent a
l'exercici de 2007. S'exposa al públic a les oficines de la Intervenció
Municipal de Fons durant quinze dies hàbils, segons disposa l'article
177 del RDL 2/2004, de 5 de març, a fi de rebre les reclamacions
pertinents.
Si durant el termini d'exposició al públic no es produeix cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat definitivament.
Vila-seca, 30 d'octubre de 2007. --- L'alcalde, Josep Poblet Tous.
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2007/13001 – AJUNTAMENT DE XERTA

Edicte
El Sr. JESÚS PASCUAL PASCUAL, veí de Xerta, amb domicili a la
plaça Major, 3, actuant en nom propi, ha presentat comunicació
ambiental per desenvolupar l'activitat de venda detall peix fresc i
marisc, al local situat als baixos del carrer Buenos Aires s/n,
d'aquesta població.
D'acord amb el que estableix la normativa vigent, s'obre un
període d'informació veïnal, de deu dies feiners, perquè qui es
consideri afectat per causa de l'activitat que hom pretén establir,
pugui comparèixer a les dependències municipals per a examinar
l'expedient i formular les al·legacions que cregui adients.
Xerta, 30 d'octubre de 2007. --- L'alcalde, Moisès Fabra Serral.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL

cumplimiento 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 los actores la
indemnización de:
En cuanto a los salarios de tramitación se abonarán a los actores
desde el 9-7-2007 al 25-10-2007, a razón de un salario diario de
45,88 euros, que asciende a un total para cada uno de ellos de
5.000,92 euros (109 días x 45,88 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 beneficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del
ingreso de la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos 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”.

2007/13024 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 DE CASTELLÓN

Edicto
María José Delgado-Iribarren Pastor, secretaria judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de los de Castellón, hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos procedimiento social ordinario 000723/2007 a instancias de Francisco José Laborrería
Irigoyen, contra Grupo de Empresa Augimar SA, Ingerbal21, SL y
FOGASA en el que, por medio del presente se cita a Ingerbal21, SL,
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en calle Bulevar Blasco Ibáñez, 10, al
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día
21 de enero de 2008 a las 10.15 horas, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las
partes.
Castellón, 26 de octubre de 2007. --- El secretario judicial
(ilegible).

2007/13052 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Edicto
D.ª 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.
870/2007, instados por Eladio Manchero Martinez, Manolo
Pachon Gonzalez, Daniel Martin Gil, Gabriel Tejada Rodriguez y
Jose Maria Vazquez Marquez contra Eurdisa Construcciones S.L., en
el cual se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
"Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por D. MANOLO
PACHÓN GONZÁLEZ, con D.N.I. n.º 28.518.475-Q, D. DANIEL
MARTÍN GIL, con D.N.I. n.º 47.763.988-A, D. GABRIEL TEJADA
RODRÍGUEZ, con D.N.I. n.º 39.699.438-N, D. JOSÉ MARÍA
VÁZQUEZ MÁRQUEZ, con D.N.I. n.º 76.169.713-S y D. ELADIO
MANCHERO MARTÍNEZ, con D.N.I. n.º 39.648.556-Y, contra la
empresa EURDISA CONSTRUCCIONES., 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
declaración y habida cuenta de que la readmisión es de imposible

Y para que sirva de notificación al demandado EURDISA
CONST., S.L., expido el presente dado el ignorado paradero del
mismo, haciéndole saber que la copia de la resolución está a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social núm. uno.
En Tarragona, a 26 de octubre de 2007. --- Firma (ilegible).

2007/13053 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Edicto
D.ª 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.
115/1998, instados por Aurora Domínguez Pineda contra DISK
VALLS, S.A., en el cual se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:
"Que ESTIMANDO la demanda en reclamación de cantidad
interpuesta por DÑA. AURORA DOMINGUEZ PINEDA, con D.N.I.
n.º 53.026.228, contra la empresa DISK-VALLS, S.A. (DISCOTECA
CRISALIS), debo condenar y condeno a la empresa demandada a
abonar a la actora la cantidad de 4.735,97 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 beneficio de justicia gratuita deberá presentar resguardo acreditativo del
ingreso de la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos 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 DISK-VALLS, S.A.
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 26 de octubre de 2007. --- Firma (ilegible).
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2007/12996 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

2007/13007 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

Edicto

Edicto
Por el presente se notifica a la empresa ejecutada Construcciones
y Servicios Aytatta, S.A., en ignorado paradero, que en el día 15 de
octubre de 2007 se ha dictado AUTO de ejecución declarado incurso
en apremio al deudor por un importe principal de 7.423,17 EUR, más
la suma de 2.226,95 EUR presupuestados provisionalmente para
costas. Todo ello en demanda instada por Ahmed Aoumoula con el
número de orden 686/2007.
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social n.º 2 con el n.º 1304/2007
a instancias de Rachid Arahraoui Ayoubi en reclamación de DESPIDO,
se cita a TRANSPORTES Y OBRAS LEGNA S.L., en ignorado
paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito
en Avda. Ramón y Cajal n.º 51-53, entlo. esc. B, el próximo día 27
DE NOVIEMBRE A LAS 11.15 horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y subsiguiente juicio, caso de no
lograrse avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de
prueba de que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el
juicio por falta de asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones se harán en estrados.

Dado en Tarragona, a treinta de octubre de dos mil siete. --- LA
SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

Dado en Tarragona, a treinta de octubre de dos mil siete. --- LA
SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2007/12997 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES

Edicto
2007/12345 – NOTARÍA DE JOSÉ MARÍA SALGADO VALLVEY
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los
autos seguidos ante este Juzgado de lo Social n.º 2 con el n.º
646/2007 a instancias de Oulhaj Daoud en reclamación de
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se cita a CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS AYTATTA, S.L., en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito en Avda. Ramón y Cajal
n.º 51-53, entlo. esc. B, el próximo día 12 DE DICIEMBRE DE 2007
a las 10:45 horas de su mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y subsiguiente juicio, caso de no lograrse
avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de prueba de
que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por
falta de asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones
se harán en estrados.
Dado en Tarragona, a treinta de octubre de dos mil siete. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2007/12998 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los
autos seguidos ante este Juzgado de lo Social n.º 2 con el n.º
826/2007 a instancias de Yedir Boulmani en reclamación de
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se cita a CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS AYTATTA, S.L., en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito en Avda. Ramón y Cajal
n.º 51-53, entlo. esc. B, el próximo día 23 DE ENERO DE 2008 a
las 9:30 horas de su mañana, para la celebración de los actos de
conciliación y subsiguiente juicio, caso de no lograrse avenencia, y
al que concurrirá con todos los medios de prueba de que intente
valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones se
harán en estrados.
Dado en Tarragona, a treinta de octubre de dos mil siete. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

Edicto
Yo, José-María Salgado Vallvey, notario de Alcanar, HAGO
CONSTAR:
Que en mi notaría se está tramitando acta de notoriedad para la
inmatriculación de exceso de cabida de la finca de Asunción
Figueres Gual, Ingelore Stoehr Mull, Elisabeth y Miguel Fabregat
Stoehr, cuya descripción es:
RÚSTICA. - Heredad en ALCANAR, partida MAS FEBRERS, de
diez hectáreas, sesenta y una áreas, sesenta y seis centiáreas. Linda
norte, con parcelas 124, 352, 90 y 103; este, con parcelas 101,
102, 103, camino, 105, y 110; sur, con parcelas 108, 107, 106,
105 y 122 ; y oeste, con camino, y parcelas 124, 352 y 90.
CATASTRO. - Parcela 104, polígono 2.
REF. CATASTRAL. - 43004A002001040000GQ.
REGISTRO. - Fincas 6.188 y 5.603.
Durante 20 días podrán los interesados comparecer en mi
notaría, Avenida Cataluña, 76, de Alcanar, en horas de despacho,
para oponerse al acta o alegar lo que estimen oportuno en defensa
de sus derechos.
EL NOTARIO (ilegible).

2007/12351 – NOTARÍA DE JOSÉ MARÍA SALGADO VALLVEY

Edicto
Yo, José-María Salgado Vallvey, notario de Alcanar, HAGO
CONSTAR:
Que en mi notaría se está tramitando acta de notoriedad para
acreditar que Doña Milagros Sancho Centelles es propietaria del
automóvil CITROËN, AZAM-6, matrícula T-52006. Si alguien se
condisera perjudicado se digne en 20 dias naturales para alegar lo
que estime oportuno en mi despacho.
EL NOTARIO (ilegible).

