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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN
2005/130 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA
Seguridad Ciudadana

Edicto
La Subdelegación del Gobierno en Tarragona ha iniciado procedimiento para decidir si los ciudadanos que se citan a continuación
reúnen o no las condiciones para la tenencia y uso de Licencias de
Armas Tipo E, y dado que no ha podido serles notificada en sus
domicilios dicha revocación, al amparo de la legislación vigente,
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace públicamente a través del Boletín de
la Provincia de Tarragona la relación de afectados, con las licencias
revocadas y demás datos, advirtiéndose a los interesados que
disponen del plazo de DOS MESES para la presentación de recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente, y UN
mes para recurso potestativo de reposición ante el subdelegado del
Gobierno en Tarragona.
Expte. Nombre y apellidos
Licencia
Causas de revocacion
2.8.151 Miguel Sabaté Cervera Tipo E,de fecha no determinada Falta de amenazas y coacciones contra
las personas
Tarragona, 20 de diciembre de 2004. --- EL SUBDELEGADO DEL
GOBIERNO, Joan María Abelló Alfonso.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
2005/180 – CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Dilluns, 17 - 1 - 2005

cions tècniques que regiran la contractació de l' adjudicació del
contracte de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans del
terme municipal d'Albinyana, el qual s'exposa al públic durant el
termini de vint dies perquè s'hi puguin presentar reclamacions.
Simultàniament s'anuncia concurs obert, si bé la licitació s'ajornarà,
quan resulti necessari, en cas que es formulin reclamacions contra el
plec de condicions.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Albinyana.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: gestió del servei de recollida de residus sòlids
urbans.
b) Lloc d'execució: Albinyana.
c) Durada de la concessió: cinc anys
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació
100.000 euros, IVA inclòs
5. Garanties
a) Provisional: 2% del pressupost de licitació.
b) Definitiva: 4% de l'import de l'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Albinyana.
b) Domicili: Plaça Major, 1
c) Localitat i Codi Postal: Albinyana, 43716
d) Telèfon: 977.68.78.18
e) Fax: 977.68.77.01
f) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: tres
dies abans de la finalització del termini de presentació de
proposicions.
7. Requisits específics del contractista:
Els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.

Edicte
Aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal, del passat dia
23 de desembre de 2004, el pressupost per a l'exercici 2005,
juntament amb la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball,
s'exposa al públic a la secretaria del Consell, per un termini de
quinze dies hàbils, durant els quals s'admetran reclamacions davant
d'aquesta corporació, el Ple de la qual resoldrà en un termini de
quinze dies, d'acord amb allò que disposa la legislació vigent.
En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord
d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar
nou acord.
Gandesa, 10 de gener de 2005. --- El president, F. Xavier
Pallarés i Povill.

AJUNTAMENTS
2005/142 – AJUNTAMENT D’ALBINYANA

Anunci
Per l'Ajuntament Ple, en sessió de 30 de setembre de 2004, s'ha
aprovat el plec de condicions economico administratives i prescrip-

8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors a
partir de l'última publicació al BOPT o al DOGC.
b) Documentació a presentar: la que determina el plec de
condicions .
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Secretaria de l'Ajuntament.
2. Domicili: Plaça Major, 1
3. Localitat i codi postal: Albinyana, 43716.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta: un mes.
9. Obertura d'ofertes
a) Entitat: Ajuntament d'Albinyana.
b) Domicili: Plaça Major, 1
c) Localitat: Albinyana
d) Data: l'endemà de la finalització del període de presentació de proposicions,a les 12 hores s´obrirà el sobre núm
1, si és dissabte o festiu, es traslladarà al primer dia hàbil
següent.
e) L´acte d´obertura de les proposicions declarades admeses
tindrà lloc a les 12 hores del dia que en faci sis, si aquest
es festiu, el primer dia hàbil següent, comptat a partir de
l´endemà del d´acabament del termini de presentació de
proposicions.
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10. Model de proposició
La proposició es formularà segons model adjunt al plec de clàusules.
11. Despeses d'anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari.
Albinyana, 5 de gener de 2005. --- L´alcalde, Quim Nin
Borreda.

2005/169 – AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE FALSET

Edicte
Per Resolució d’Alcaldia, de data 27 de desembre de 2004, es
va aprovar provisionalment el projecte CONSTRUCCIÓ MAGATZEM
MUNICIPAL. Tot això atès que de conformitat amb l’acord plenari, de
data 28 de juny de 2003, aquesta Alcaldia és competent per l’aprovació d’aquest acord en virtut de les delegacions en matèria de
contractació efectuades per l'òrgan plenari a favor de l'alcaldia
d'aquest ajuntament, les quals varen ésser publicades al BOPT
núm.155, de data 07-07-2003.
De conformitat amb els articles 37 i següents del ROAS s’exposa
el projecte i resta de l’expedient a informació publica durant el termini
de trenta dies hàbils a fi de que qualsevol persona interessada pugui
formular al·legacions durant el termini de trenta dies. Passat l’esmentat
termini sense formular-se´n s’entendrà aprovada en forma definitiva
sense necessitat de cap altre acord.
La Bisbal de Falset, 27 de desembre de 2004. --- L’alcalde, Lluís
Masip Sans.

2005/144 – AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP

Edicte
Vist l'expedient núm. 2/2004 de modificació del pressupost per
a l'exercici 2004 corresponent a l'Ajuntament, 1 1/2004, del pressupost del Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera,
així com els respectius informes, i d'acord amb allò que disposa l'article 158 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, el Ple de l'Ajuntament, en sessió extrordinària
realitzada el dia 30 de desembre de 2004, adoptà per majoria
absoluta, el següent acord:
1. Aprovar inicialment la modificació núm. 2/04 de modificació
del pressupost de l'Ajuntament i 1/04 del Patronat Municipal
Residència Mare de Déu de la Riera per a l'exercici 2004.
2. Exposar-la al públic durant un termini de quinze dies per tal
que es puguin presentar les al·legacions que consideri pertinents.
3. En el supòsit que no es presentin al·legacions, el present acord
s'entendrà com a definitiu.
Les Borges del Camp, 31 de desembre de 2004. --- L’alcalde,
Robert Ortiga Salvadó.

2005/153 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Calafell, en sessió ordinària de data 2 de novembre
de 2004, el Projecte del Parc Arqueològic del Castell de Calafell,
sectors Aparcament Oest, Plaça del Trinquet, Ascensor, Plaça de

Catalunya, Zona Oest redactat per Baena Casamor Arquitectes BCQ
S.L., es fa públic el dit acord per a general coneixement.
Contra l'objecte d'aquest anunci es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a
partir de la data següent a la de la publicació d'aquest anunci en
l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
o Diari Oficial de la Generalitat, en el qual s'insereixi o, directament,
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos comptats també des del dia següent al de la publicació
d'aquest anunci en l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona o Diari Oficial de la Generalitat, en el qual
s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116 i
117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als articles 10, 14, 25
i 26 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i sense perjudici que es pugui exercir
qualsevol altre recurs que s'estimi procedent, d'acord amb el que
disposa l'article 58.2, in fine, de la citada Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Calafell, 29 de novembre de 2004. --- El regidor delegat de
l'Àrea de Territori, Josep Parera i Ribell.

2005/154 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària realitzada en data
30 de desembre de 2004, en relació a la suspensió potestativa de
tramitacions i de llicències de l'illa compresa entre els carrers de Pintor
Mir, Vilamar, Rambla de la Costa Daurada i av. de Mossèn Jaume
Soler a Calafell Platja, ha adoptat l'acord que literalment diu:
PRIMER. Acordar la suspensió potestativa de tramitacions i de
llicències prevista a l'article 70 de la Llei 2/2002, d'urbanisme, de
14 de març, que comporta la suspensió de la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització complementaris, com també de suspendre l'atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, enderrocament de
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a l'àmbit de l'illa delimitada pels carrers avinguda de
Mossèn Jaume Soler, rambla de la Costa Daurada, Pintor Mir i
Vilamar de Calafell Platja, i grafiat al plànol de delimitació adjunt,
per tal d'estudiar i determinar la idoneïtat dels objectius descrits a l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals.
SEGON. Publicar el present acord al BOPT, amb l'advertiment de
que el plànol de l'àmbit afectat restarà a disposició del públic al
Departament de Territori de l'Ajuntament de Calafell, situat a la plaça
de la Constitució núm. 5 de Calafell.
TERCER. Notificar el present acord als propietaris que resultin
afectats per aquest acord.
Calafell, 7 de gener de 2005. --- El regidor delegat de l'Àrea de
Territori, Josep Parera i Ribell.

2005/177 – AJUNTAMENT DE CAMARLES

Edicte
El Sr. DAVID ESTRANY ROGER, ha demanat a n'aquesta Alcaldia
una llicència ambiental per ampliació de masia existent 1a fase, amb
emplaçament al polígon 7 - parcel·la 31 d'aquest terme municipal.
S'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant el termini
d'un mes, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'es-

4

Dilluns, 17 - 1 - 2005

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 12

mentada obra puguin efectuar les observacions i les reclamacions
que creguin convenients.
Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest
Ajuntament durant les hores d'oficina.
Camarles, 3 de gener de 2005. --- L’alcalde, Carmelo Redó
Borràs.

2005/187 – AJUNTAMENT DE CAMARLES

Edicte
Aprovat inicialment pel Ple municipal, de data 23 de desembre
de 2004, modificació de crèdits núm 1-/04 del pressupost de la
corporació municipal vigent, mitjançant, transferència.
S'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant un
termini de quinze dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions
davant d'aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un nou acord.
Camarles, 3 de gener de 2005. --- L’alcalde, Carmelo Redó
Borràs.

2005/173 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Convocatòria de concurs per a l'adjudicació de diverses parades al
mercat municipal de la Vila
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Cambrils.
2. Objecte: l'adjudicació de l'adjudicació de la concessió administrativa per a l'ús privatiu de les parades núm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 30,
31 i zona central del Mercat Municipal de la Vila.
3. Import mínim de cànon a ofertar: 600,00 euros per parada
4. Garanties: Provisional: 12,00 euros
Definitiva: 4 % del cànon d'adjudicació.
5. Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament, 4
43850 Cambrils
Telf: 977 794 579 Fax: 977 794 572
www.cambrils.org

emmagatzematge i dipòsit de mercaderies al carrer de França, illa 9,
parc. 11, 13 i 15 del Polígon Industrial de Constantí.
En compliment del que disposa l'article 43 del Decret 136/99,
de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral
de l'administració ambiental, se sotmet a informació pública durant el
termini de vint dies, per tal de que tots aquells que es considerin
afectats per l'activitat esmentada, puguin efectuar les observacions i
les reclamacions que creguin convenients.
L'expedient es podrà examinar a les dependències municipals
durant les hores d'oficina.
Constantí, 7 de gener de 2005. --- L’alcalde, Josep Bergadà
Español.

2005/86 – AJUNTAMENT DE FREGINALS

Anunci
A la Secretaria d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que
disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 169.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat
al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a
l'exercici 2005, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la
sessió del dia 30 de desembre de 2004
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l'article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu
enumerats en el punt 2 de l'article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies
hàbils a partir del següent de la data de la publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
considerarà definitivament aprovat.
Freginals, 4 de gener de 2005. --- L'alcalde, Evencio de los Aires
i Roé.

2005/87 – AJUNTAMENT DE FREGINALS

Anunci

6. Presentació de sol·licituds:
a) Termini: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la data
de publicació del present anunci al BOP de Tarragona, en
horari d'atenció al públic. Si el darrer dia del termini de
presentació coincidís en dissabte, es prorrogarà fins el
següent dia hàbil.
b) Documentació: la descrita a les bases.
c) Lloc: Ajuntament de Cambrils.

Aquest Ajuntament, en data 30-12-2004, ha aprovat l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2004, dins del pressupost
ordinari vigent, per mitjà de transferència de crèdit, i l'exposa al
públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions davant d'aquesta
corporació.
En el supòsit que no se'n presentin, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

5. Obertura de les sol·licituds: el primer dimarts hàbil següent al
termini de presentació d'ofertes, a les 13:00 hores, a l'edifici
Consistorial.

Freginals, 4 de gener de 2005. --- L'alcalde, Evencio de los Aires
i Roé.

Cambrils, 10 de gener de 2005. --- L'alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

2005/141 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte
Per part de l'empresa Aragonès Transports, SA, s'ha sol·licitat
llicència ambiental per a la instal·lació d'una activitat destinada a

2005/88 – AJUNTAMENT DE FREGINALS

Anunci
En data 29 d'octubre de 2004, el projecte bàsic i d'execució de
la piscina municipal de Freginals (1a. Fase-modificació) va ser
aprovat inicialment pel Ple de la corporació i a continuació va ser
sotmès a informació pública i a audiència dels interessats per un
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termini de 30 dies, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 265, de data 17-11-2004, i no s'ha presentat cap al·legació
ni reclamació d'acord el certificat emès per Secretaria de
l'Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament de Freginals va acordar, en la sessió
ordinària de data 30 de desembre de 2004, l'acord que es transcriu
a continuació:
Primer. Aprovar definitivament el projecte d'obres per al Projecte
bàsic i d'execució de la piscina municipal de Freginals (1a. Fasemodificació)
Segon. Publicar aquest acord al BOPT i al tauler d'anuncis.
Es fa públic, a l'efecte de l'article 38.2 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny, perquè se'n prengui coneixement.
Freginals, 4 de gener de 2005. --- L'alcalde, Evencio de los Aires
i Roé.

2005/89 – AJUNTAMENT DE FREGINALS

2005/193 – AJUNTAMENT DE GANDESA

Edicte
Aprovada inicialment la memòria tècnica valorada de les Actuacions a realitzar a les aules del CEIP Puig Cavaller de Gandesa,
consistents en la substitució de portes d'accés i de finestres de les
aules, redactada pel tècnic municipal Sr. Rogelio Muñoz Guimerà i
amb un pressupost de contracta de l'obra de 47.266,94 euros, IVA
inclòs, segons acord de la Junta de Govern Local, de 10.06.04,
s'exposa al públic, a Secretaria Municipal, durant un termini de trenta
dies, a efectes d'examen i de reclamacions, transcorregut el qual si
no n'hi ha, s'entendrà aprovada amb caràcter definitiu.
La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l'article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i concordants.
Gandesa, 30 de desembre de 2004. --- L’alcalde, Miquel Aubà
Fleix.

2005/99 – AJUNTAMENT DE REUS

Anunci

Activitats

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Freginals, de data 30-122004, s'ha disposat sotmetre a informació pública la proposta de
contractació directa sense concurs de la cessió en precari de l'ús dels
béns patrimonials següents a l'entitat de la Comunitat de Regants de
Freginals durant un termini de dos anys, per a destinar-los a la
instal·lació d'un centre de transformació de subministrament elèctric en
relació a l'execució de les obres del projecte modificat de transformació de la zona regable al TM de Freginals:

Edicte

POL. 1 PARCEL·LA 185 15 M2
POL. 10 PARCEL·LA 137 15 M2
POL. 11 PARCEL·LA 36 15 M2
El termini d'informació pública serà de vint dies hàbils, a comptar
des de la publicació d'aquest anunci. Durant l'esmentat termini, l'expedient podrà ser examinat a les oficines municipals, tots els dies
feiners. També, dintre de l'esmentat termini, es podran formular totes
les al·legacions que s'estimin pertinents, mitjançant escrit presentat al
Registre general de l'Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans
permesos per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

D'acord amb el que disposa l'art. 43 del Decret 136/1999,
s'exposen a informació pública les sol·licituds de llicència ambiental
Annex II.2 seguidament indicades, per un termini de vint dies perquè
tots aquells que es considerin afectats puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin convenients.
Expt. 2276/2003 CYBER Y JUEGOS SL, per a la instal·lació de
l'activitat destinada a sala d'internet i locutori telefònic , al c.
Amargura, 11.
Expt. 2524/2003 REPLAC SA, per a la instal·lació de l'activitat de
magatzem distribuïdor de pintures plàstiques, al c. Pintor Fuster, 10 bxs.
Els expedients podran ser examinats en el Negociat d'Activitats,
oficines Mercat Central, C/ Josep Sardà i Cailà, s/n 1r, durant
l'horari d'atenció al públic.
Reus, 30 de desembre de 2004. --- El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.

2005/155 – AJUNTAMENT DE REUS
Recursos Humans

Freginals, 4 de gener de 2005. --- L'alcalde, Evencio de los Aires
i Roé.

2005/140 – AJUNTAMENT DE LA GALERA

Anunci
En compliment del que disposa l'article 48 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d'urbanisme, l'expedient de sol·licitud de llicència
urbanística en sòl no urbanitzable que es detalla a continuació estarà
exposat al públic per un termini d'un mes a la Secretaria General
d'aquest Ajuntament, carrer Sant Llorenç, 36 de la Galera (Tarragona)
perquè en el termini esmentat, comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
totes les persones interessades puguin examinar-lo i presentar al
Registre les al·legacions que considerin oportunes:

Edicte
Vist el que disposa l'art. 82 i concordants del Decret 214/90,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, es fa públic el nomenament com a funcionari en
pràctiques per Decret de l'Alcaldia, de data 21 de desembre de
2004, de l'aspirant que ha superat les proves selectives de les places
que a continuació es relacionen:
- Concurs-Oposició per a la provisió en propietat de tres places
de sergent de la Guardia Urbana de l'Escala d'Administració
Especial, subescala serveis especials, classe Guàrdia Urbana.
Sr. Xavier Martorell Picó
La qual cosa es fa pública pel general coneixement.
Reus, 21 de desembre de 2004. --- El tinent d'alcalde delegat de
Recursos Generals, Carles Salas Martí.

Exp.: 001/2004-AC
Instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil a la parcel·la
20 del polígon 30 de rústica del terme municipal de la Galera.

2005/156 – AJUNTAMENT DE REUS

La Galera, 7 de gener de 2005. --- L'alcaldessa, Ma Ester Martí
i Accensi.

Vist el que disposa l'art. 82 i concordants del Decret 214/90,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei

Recursos Humans

Edicte
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de les entitats locals, es fa públic el nomenament com a funcionaris
de carrera per Decret de l'Alcaldia, de data 28 de desembre de
2004, de l'aspirant que ha superat les proves selectives de les places
que a continuació es relacionen:
- Oposició lliure per a la provisió en propietat de deu places de
Guàrdia de la Guardia Urbana de l'Escala d'Administració Especial,
subescala serveis especials, classe Guàrdia Urbana.
Adrià Bareas Alcaraz
Oscar Miguel Solé Mauri
David Bulto Pagan
Jose David Cenizo Fuentes
Jose Garcia Aragones
Francisco Hernandez Salgado
Oscar Lopez Grau
Santiago Macho Asenjo
Ramon Martinez Rodriguez
Gemma Maria Sande Rodriguez
La qual cosa es fa pública pel general coneixement.
Reus, 28 de desembre de 2004. --- El tinent d'alcalde delegat de
Recursos Generals, Carles Salas Martí.

a partir de l'endemà de la publicació del present edicte, per a
conèixer el contingut íntegre de l'acte. Si la interessada no es persona
en el termini establert, la notificació s'entén produïda a tots els efectes
legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per
comparèixer.
Annex:
Núm. expedient: 49/2004-OF
Interessada: Obdulia Marín García
DNI/NIF: 5162062-B
Últim domicili conegut: ptge. Del Pont, 2-A - Reus (43205)
Acte administratiu que es notifica: decret pel qual s'ordena l'enderroc de les obres realitzades sense llicència municipal, a les plantes
baixa i golfa, del ptge. del Pont, 2-A, d'aquesta ciutat.
Reus, 27 de desembre de 2004. --- El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.

2005/150 – AJUNTAMENT DE LA RIBA

Edicte
2005/165 – AJUNTAMENT DE REUS
Llicències Urbanístiques

Edicte
D'acord amb l'establert als articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada la notificació
en el domicili de l'interessat, aquesta no s'ha pogut practicar, s'emplaça a l'interessat que es detalla a continuació perquè comparegui
a les oficines del Negociat de Llicències Urbanístiques d'aquest
Ajuntament, situat al c/ Josep Sardà i Cailà, s/n, edifici del Mercat
Central, primer pis, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir
de l'endemà de la publicació del present edicte, per a conèixer el
contingut íntegre de l'acte. Si l'interessat no es persona en el termini
establert, la notificació s'entén produïda a tots els efectes legals des
del dia següent al del venciment del termini assenyalat per
comparèixer.
Annex:
Núm. expedient: 527/2004-PF
Interessat: Antonio Del Rio Plo
DNI/NIF: 39842710-V
Últim domicili conegut: Av. Carrilet, 40, 4t 1 - REUS (43204)
Acte administratiu que es notifica: decret pel qual es denega la
llicència per obres menors, a l'av. Carrilet, 40, 4t 1a, de Reus.
Reus, 27 de desembre de 2004. --- El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.

2005/167 – AJUNTAMENT DE REUS
Llicències Urbanístiques

Edicte
D'acord amb l'establert als articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada la notificació
en el domicili de la interessada, aquesta no s'ha pogut practicar,
s'emplaça a la interessada que es detalla a continuació perquè
comparegui a les oficines del Negociat de Llicències Urbanístiques
d'aquest Ajuntament, situat al c/ Josep Sardà i Cailà, s/n, edifici del
Mercat Central, primer pis, en el termini de deu dies hàbils comptats

Aprovat inicialment per acord de Ple Municipal, de data
30.11.04, el projecte de l'obra Condicionament dels entorns de la
piscina municipal, per un pressupost d'execució per contracta
36.872,92 euros, s'exposa al públic durant un termini de trenta dies
perquè els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions
o reclamacions que considerin oportunes.
Transcorregut dit termini sense que s' hagi interposat cap reclamació o al·legació, es considerarà definitivament aprovat.
La Riba 30 de desembre de 2004. --- L’alcalde, Albert Besora
Ollé.

2005/146 – AJUNTAMENT DE ROCAFORT DE QUERALT

Edicte
Rendit el Compte General de l'Ajuntament de Rocafort de Queralt
corresponent a l'exercici 2003 integrat pel de la corporació,
juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la
Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a la
Secretaria de l'Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils. Durant
aquest termini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i
observacions que es considerin oportunes.
Rocafort de Queralt, 10 de gener de 2005. --- L’alcaldepresident, Valentí Gual Vilà.

2005/175 – AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Anunci
Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1543/2004, de data 22
de desembre de 2004, s'ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització del pla parcial del sector S12A Eixample Est. Per aquest
motiu, se sotmet aquest projecte a informació pública durant el
període de vint dies, mitjançant publicacions en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el Diari de Tarragona i en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament restant l'expedient a disposició de qualsevol persona que
el vulgui examinar per tal de poder presentar les al·legacions que
estimi oportunes.
Roda de Barà, 22 de desembre de 2004. --- L’alcalde, Pere
Compte Coca.
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2005/151 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària realitzada el dia 21
de desembre de 2004, va adoptar, entre d'altres, l'acord del
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ AMB PROPIETARI ÚNIC DEL PAUS.20 DE SALOU I DEL CORRESPONENT PROJECTE D'OBRES
COMPLEMENTÀRIES PRESENTAT PER GLASSCESAL, S.L., la part
dispositiva del qual estableix el següent:
PRIMER. APROVAR, de conformitat amb lo previst a l´art. 87.6 LU,
el projecte d´urbanització complementari de l´àmbit PAU-S.20
presentat per GLASSCESAL, S.L.
SEGON. APROVAR amb caràcter definitiu el projecte de reparcelació amb propietari únic corresponent a l´àmbit del PAU-S.20 de
Salou, si bé amb subjecció a les següents condicions:
A) El pagament substitutori de l´obligació prevista a l´art. 43 LU
queda cifrat en la quantitat de 928.252,40 euros, a satisfer
per GLASSCESAL, S.L. en el termini d'un mes des de la notificació d'aquest acord.
B) S´haurà d´introduïr a la descripció de la finca núm.1 adjudicada la següent menció: esta parcela queda afectada al
pago de todos los gastos de urbanización y otros gastos del
proyecto del ámbito del PAU-S.20, el que es farà constar per
escriptura púbica rectificada en aquest sentit.
C) L´otorgament de qualsevol llicència d´edificació a l´àmbit del
PAU-S.20 queda condicionada a la previa presentació, tramitació, aprovació i publicació d´una ordenació de volums de
la única finca resultant núm.1, de la qual resulti l´adscripció
inequívoca d´una de les dificacions previstes a satisfer la
reserva legal per a la construcció d´habitatges de protecció
pública, condició que haurà de tenir reflex a la inscripció de
la reparcelació al Registre de la Propietat.
TERCER. PROCEDIR a la notificació i publicacions reglamentàries
del present acord, conforme als articles 111 i 108 del Reglament de
Gestió Urbanística, oferint els recursos procedents.
QUART. EXPEDIR certificació del present acord, de manera que
de conformitat amb el previst a l'article 122.2 de la Llei 2/2002, de
14 de març, d'urbanisme. Aquesta certificació, juntament amb la
presentació de l'escriptura pública de reparcel·lació són suficients per
a la inscripció en el Registre de la Propietat. Aquesta certificació
podrà protocolaritzar-se de conformitat amb el Reglament Notarial.
CINQUE. SOL·LICITAR del Senyor Registrador de la Propietat la
inscripció de la reparcel·lació així com de les condicións A i C de
l´anterior apartat segon d´aquest acord.
Cosa que us comunico per al vostre coneixement i efectes
oportuns.
Salou, 22 de desembre de 2004. --- El secretari general
(il·legible).
PEU DE RECURS: contra el present acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant del
Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de
la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs
que estimeu procedent.

2005/152 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària realitzada el dia 7
de desembre de 2004, va adoptar, entra d'altres, l'acord

d'APROVACIÓ DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA del PAU CS-12,
de Salou, la part dispositiva del qual estableix el següent:
PRIMER. APROVAR la reparcel·lació voluntària del PAU CS-12,
tramitada a instància de TAEQ SA i NEGOCIOS DEL LITORAL, SL, en
no haver-se presentat cap al·legació contra la mateixa.
SEGON. PROCEDIR a la notificació i publicacions reglamentàries del present acord, conforme als articles 111 i 108 del
Reglament de Gestió Urbanística, oferint els recursos procedents.
TERCER. EXPEDIR certificació del present acord, de manera que
de conformitat amb el previst a l'article 122.2 de la Llei 2/2002, de
14 de març, d'urbanisme, aquesta certificació, juntament amb la
presentació de l'escriptura pública de reparcel·lació són suficients per
a la inscripció en el Registre de la Propietat. Aquesta certificació
podrà protocolaritzar-se de conformitat amb l'article 211 del
Reglament notarial.
Salou 21 de desembre de 2004. --- El secretari (il·legible).
PEU DE RECURS: contra el present acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant del
Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de
forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de
la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs
que estimeu procedent.

2005/189 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA

Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 27 de desembre de
2004, aprovà amb caràcter inicial el Pressupost per al 2005 que
comprèn les seccions especials dels òrgans de gestió directa dels
serveis del Patronat Municipal d'Activitats Culturals i Patronat
Municipal de Turisme.
L'expedient s'exposa al públic a la Secretaria de la corporació
durant quinze dies hàbils en hores d'oficina, a fi que els interessats
puguin examinar-lo i presentar durant el mateix termini reclamacions
davant el Ple de l'Ajuntament. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions, d'acord amb l'establert a l'art.169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.En cas contrari, el Ple les resoldria en el
termini d'un mes.
Sant Jaume d'Enveja, 30 de desembre de 2004. --- L’alcalde,
Joan Castor Gonell Agramunt.

2005/190 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA

Edicte
El Ple de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, en sessió de data
27 de desembre de 2004, ha adoptat, amb caràcter provisional,
acord pel qual s'aprova la modificació de l'Ordenança fiscal
núm.14, reguladora de la taxa per cementiris pel que fa a les taxes
per concessió de determinats ninxols
Durant els trenta dies hàbils subsegüents a la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, qualsevol interessat podrà examinar l'expedient a les oficines de la corporació i
formalitzar, si s'escau, les reclamacions que es considerin convenients.
Als efectes anteriors, només gaudiran de la condició d'interessats
les persones físiques i jurídiques que tinguin un interès directe o resultin
afectades pels acords anteriors i els col legis oficials, cambres
oficials, associacions i altres entitats legalment constituïdes per vetllar
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pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en
defensa d'aquells que els siguin propis.
Si un cop transcorregut el termini d'informació pública abans
assenyalat l'expedient no ha estat objecte de cap reclamació, les
disposicions i els acords esmentats al primer paràgraf d'aquest edicte
es consideraran aprovats definitivament sense cap més tràmit.

"Que es continuï amb la tramitació de l'expedient de responsabilitat patrimonial essent l'instructor el Sr. Jordi Miquel Sendra Vellvè."

Sant Jaume d'Enveja, 30 de desembre de 2004. --- L’alcalde,
Joan Castor Gonell Agramunt.

Tarragona, 7 de gener de 2005. --- El secretari general acctal.,
Josep Magriñà Cervelló.

2005/191 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA

2005/176 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Edicte

Edicte

Publicat al número 212 del Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, corresponent al dia 13 de setembre de 2004, edicte
sobre l’aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer
Francesc Balagué s'ha detectat el següent error:
On diu: “105.905,55 euros de pressupost d'execució de
contracte”.
Ha de dir: “104.525,16 euros de pressupost d'execució de
contracte”.
La qual cosa es fa pública als efectes de correcció de l'errada i
per a general coneixement.

Al no haver-se pogut practicar la notificació al senyor Barado
Casals Francisco Hnos, al senyor Andreu Ros Nieves, al senyor
Latorre Ros Felipe, al senyor Farre Gibert Antonio, a la senyora
Magriña Fontana Concepción, i a la Sra. Laura Cañelles Soler i
d'acord amb l'establert a l'article 59 de la Llei 30/92 de novembre
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es pública el present edicte per notificar la
següent providencia que tot seguit es transcriu literalment:

Sant Jaume d'Enveja, 7 de gener de 2005. --- L’alcalde, Joan
Castor Gonell Agramunt.

2005/192 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA

Edicte
El ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 29 de novembre de
2004, aprovà amb caràcter definitiu el projecte d'urbanització del
carrer Sant Cristòfol per import de 52.250 euros de pressupost d'execució de contracte,elaborat per l'arquitecte tècnic municipal Sr.Josep
Sancho Sancho.
L'esmentada aprovació comporta la declaració d'utilitat pública i
necessitat d'ocupació dels terrenys i edificis necessaris per a la realització de les obres, als efectes de l'article 235.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 10 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954.
Sant Jaume d'Enveja, 7 de gener de 2005. --- L’alcalde, Joan
Castor Gonell Agramunt.

2005/147 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Béns i Domini Públic

Anunci
A l'empara del que disposa l'art. 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de
13 de gener, per mitjà del present Anunci es notifica a la Sra. Tania
León Colodrero el Decret de l'Alcaldia, de data 27 de setembre de
2004, en relació a l'expedient incoat d'ofici arran de l'informe emès
per la Guàrdia Urbana, en data 5 de juny de 2003, en relació a les
lesions patides per l'esmentada senyora en introduir la cama a l'interior d'una canalització d'aigües pluvials situada al carrer Vuit de
Bonavista (accés a l'esplanada del mercat), degut a què una de les
reixetes es trobava trencada, en no haver-se pogut practicar la notificació en el domicili que consta en l'expedient i que en la part resolutiva, diu el següent:

El text íntegre de la resolució que es notifica, està a disposició de
l'interessat al Departament de Béns i Domini Públic d'aquest
Ajuntament.

"En data 21 de juliol de 2004, el Sr. DAVID ESPALLARGAS
PASCUAL, actuant com a representant legal de la Junta de
Compensació Provisional de la Sínia de Cabeces, P.P.4d, sol·licita la
tramitació i l'aprovació de l'Acta de Constitució i de les Bases i
Estatuts de l'esmentada Junta Provisional.
En data 8 d'octubre de 2004, la cap de secció d'obres, urbanisme i activitats, va comunicar a l'interessat que s'havia de subsanar
una sèrie de deficiències per poder continuar amb l'adequada tramitació del procediment.
En data 05/11/04, es presenta escrit complementant la petició.
El Servei de Gestió i Inspecció Tributària - Unitat de Cadastre
informa dels titulars de la finca inclosa en l'àmbit del P. P. 4d - Sínia
de Cabeces.
Un cop instruït el procediment administratiu de referència i abans
de resoldre allò que procedeixi, cal que s'evacuï el tràmit d'audiència
als interessats, d'acord amb el que disposa la normativa legal d'aplicació.
En conseqüència, per aquesta providència, disposo:
Primer. Atorgar el tràmit d'audiència per quinze (15) dies d'acord
amb el que disposa l'article 55 del Decret 287/2003, de 4 de
novembre que aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002,
d'Urbanisme, als propietaris inclosos en l'àmbit.
Segon. Un cop transcorregut el tràmit d'audiència, l'expedient
quedarà pendent de la seva resolució per part de l'òrgan competent.
El que poso en el seu coneixement, i l'informo, a més, de que pot
vostè, com a interessat en el procediment, examinar l'expedient
durant el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des de l'endemà
de la recepció d'aquesta comunicació, i formular quantes al·legacions consideri abans de la resolució, en les oficines municipals, els
dies de setmana, en horari de 10 a 14 hores."
Torredembarra, 14 de desembre de 2004. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2005/185 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Edicte
Al no haver-se pogut practicar la notificació al Sr. Simón Sánchez
Fuentes, i d'acord amb l'establert a l'article 59 de la Llei 30/92 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es publica el present edicte per notificar el següent requeriment que tot seguit es transcriu literalment.
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"Octavi Solé i Rovira, regidor delegat en matèria d'Urbanisme de
l'Ajuntament de la vila de Torredembarra, vist l'expedient que resulta
del procediment tramitat a instància d'un informe emès per l'inspector
d'obres, en ús de les atribucions que em són delegades, dicto
aquesta resolució que es fonamenta en els fets i consideracions que
a continuació s'esposen.
El dia 21 de gener de 2004, l'inspector d'obres municipals va
emetre un informe en el que quedava palès que els terrenys situats a
l'Avinguda Sant Jordi, 55 i carrer Dàlia, 6 propietat del Sr. Simón
Sánchez Fuentes, es troben amatollats d'herbes, deixalles de jardineria, les branques es perllonguen a la via pública i als veïns i pot
existir perill d'incendi i manca de salubritat.
El dia 4 de febrer de 2004 es va obrir tràmit d'audiència per un
termini de 10 dies per tal que pogués examinar l'expedient i formular
quantes al·legacions consideres oportunes, previ a dictar resolució de
l'expedient per procedir a netejar els terrenys situats a l'Avinguda Sant
Jordi, 55 i carrer Dàlia, 6. La comunicació va ser notificada el dia
15 d'abril de 2004.
Vist l'expedient de referència en el qual no hi consta que s'hagi
presentat cap al·legació dins el termini establert, el qual va finalitzar
el dia 27 d'abril de 2004.
En data 22 de juny de 2004, l'inspector d'obres municipal va
emetre informe en el que manifestava que els solars existents no han
estat netejats.
L'article 189 de la Llei 2/2002 de 14 de març en els que es
determina l'obligació dels propietaris de terrenys de complir els
deures d'ús, conservació i rehabilitació.
El mateix preceptua l'article 10 del RD 2187/1978, de 23 de
juny, pel que s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística per al
desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació
urbana (BOE 223, de 18 de setembre).
D'acord amb els articles 98 i 99 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, correspon al president de l'ens local la competència
per dictar ordres individuals que imposin als destinataris una obligació o prohibició, quan així estigui previst a l'ordenament jurídic.
En conseqüència, el Regidor delegat en matèria d'Urbanisme,
fent ús de les atribucions que li han estat conferides per Decret de
l'Alcaldia núm. 1017 de data 24 de maig de 2004 , té per bé
d'adoptar la següent, RESOLUCIÓ:
Requerir al Sr. Simón Sánchez Fuentes, propietari dels terrenys
situats a l'Avinguda Sant Jordi, 55 o carrer Dàlia, 6, perquè en un
termini d'un mes des de la recepció de la notificació de la present
resolució, procedeixi a netejar els terrenys abans esmentat, amb l'advertiment que, en cas contrari, l'Ajuntament ho executarà subsidiàriament amb repercussió de les despeses ocasionades.
Acabat el termini indicat es procedirà a iniciar expedient sancionador d'acord amb la normativa vigent."
Torredembarra, 22 de novembre de 2004. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2005/186 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

d'obres, en ús de les atribucions que em són delegades, dicto
aquesta resolució que es fonamenta en els fets i consideracions que
a continuació s'esposen.
El dia 5 de setembre de 2003, l'inspector d'obres municipals va
emetre un informe en el que quedava palès que el terreny situat al Cr.
Via Làctea, 12, propietat de la Sra. Maria Wurmli Jackle, està
totalment abandonat i les branques de les plantes es perllonguen a la
via pública dificultant el pas de vianants.
El dia 9 de setembre de 2003 es va obrir tràmit d'audiència per
un termini de 10 dies per tal que pogués examinar l'expedient i
formular quantes al·legacions consideres oportunes, previ a dictar
resolució de l'expedient per procedir a netejar el terreny situat al Cr.
Via Làctea, 12. La comunicació va ser notificada mitjançant edicte
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 184,
del dia 9 d'agost de 2004.
Vist l'expedient de referència en el qual no hi consta que s'hagi
presentat cap al·legació dins el termini establert, el qual va finalitzar
el dia 20 d'agost de 2004.
En data 23 d'agost de 2004, l'inspector d'obres municipal va
emetre informe en el que manifestava que l'esmentat terreny està
abandonat, amatollat d'herbes, i les branques dels arbres es
perllonguen a la via pública dificultant el pas als vianants i manca
salubritat.
L'article 189 de la Llei 2/2002 de 14 de març en els que es
determina l'obligació dels propietaris de terrenys de complir els
deures d'ús, conservació i rehabilitació.
El mateix preceptua l'article 10 del RD 2187/1978, de 23 de
juny, pel que s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística per al
desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació
urbana (BOE 223, de 18 de setembre).
D'acord amb els articles 98 i 99 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, correspon al president de l'ens local la competència
per dictar ordres individuals que imposin als destinataris una obligació o prohibició, quan així estigui previst a l'ordenament jurídic.
En conseqüència, el regidor delegat en matèria d'Urbanisme, fent
ús de les atribucions que li han estat conferides per Decret de
l'Alcaldia núm. 1017 de data 24 de maig de 2004, té per bé
d'adoptar la següent, RESOLUCIÓ:
Requerir a la Sra. Maria Wurmli Jackle, propietària del terreny
situat al carrer Via Làctea, 12, perquè en un termini d'un mes des de
la recepció de la notificació de la present resolució, procedeixi a
netejar el terreny abans esmentat, amb l'advertiment que, en cas
contrari, l'Ajuntament ho executarà subsidiàriament amb repercussió
de les despeses ocasionades.
Acabat el termini indicat es procedirà a iniciar expedient sancionador d'acord amb la normativa vigent."
Torredembarra, 17 de novembre de 2004. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés.

2005/181 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci
Edicte
Al no haver-se pogut practicar la notificació a la Sra. Maria
Wurmli Jackle, i d'acord amb l'establert a l'article 59 de la Llei
30/92 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, es publica el present
edicte per notificar el següent requeriment que tot seguit es transcriu
literalment.
"Octavi Solé i Rovira, regidor delegat en matèria d'Urbanisme de
l'Ajuntament de la vila de Torredembarra, vist l'expedient que resulta
del procediment tramitat a instància d'un informe emès per l'inspector

Atès que no s'han presentat reclamacions durant el termini d'exposició pública de 30 dies establert a l'efecte i fet públic mitjançant
anunci inserit al BOPT núm. 276, de data 30 de novembre de 2004,
i al DOGC núm. 4271, de la mateixa data, en relació a l'acord
adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Tortosa, en sessió de data 25 de
novembre de 2004, pel qual es procedí a l'aprovació provisional de
l'expedient relatiu al canvi en la forma de gestió del servei centre de
formació ocupacional de l'ISSET aquest queda elevat automàticament
a definitiu.
Tortosa, 11 de gener de 2005. --- L'alcalde, Joan Sabaté i Borràs.
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2005/171 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

"TAXA SOBRE UTILITZACIÓ DE LOCALS
I ALTRES PROPIETATS MUNICIPALS

Edicte
Publicades al BOPT número 275, del passat 29 de novembre de
2004, i al tauler d'anuncis la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que ha
de regir durant l'any 2005, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en que han estat
exposades al públic.
En compliment del que disposa l'art. 17.3 de la Llei d'hisendes
locals, l'acord d'aprovació provisional es considera aprovat definitivament.
Tal com disposa l'art. 17.4 de la Llei d'hisendes locals, es publica
el text íntegre.
En contra dels acords d'aprovació definitiva poden els interessats
presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini dels 2 mesos següents a la
publicació d'aquest edicte, tal com diu l'art. 19.1 de la Llei d'hisendes locals.
Article 3. Elements quantitatius i temporals
(...)
"3. Les activitats causants del fet imposable es podran beneficiar
d'una bonificació del 80% de la quota, quan es produeixin en finques
en sentit material que gaudeixin en la totalitat o en la major part de
la seva superfície de la classificació de sòl urbà, afectin a locals
destinats a l'habitatge, quan la qualificació urbanística sigui alguna
de les següents:
a. Clau A.
b. Clau B, en aquest cas, exclusivament les edificacions que
tinguin façana als carrers de la vila Murada de Baix, Comte
Berenguer, Plaça de la Diputació, Jacint Verdaguer, Murada de Dalt,
Adell, Plaça Sales i Ferré i del Mar.
c. Així mateix es podrà atorgar la mateixa bonificació, prèvia
petició de la persona interessada i amb els informes dels tècnics municipals, en els casos de rehabilitacions d'edificis de característiques
singulars en els que una bona part de l'obra sigui de restauració i
consolidació d'estructures existents
4. Les activitats causants del fet imposable es podran beneficiar
d'una bonificació del 30% de la quota, quan es produeixin en finques
de qualsevol dels barris d'Ulldecona."
(...)
Ulldecona, 10 de gener de 2005. --- L'alcalde, Jaume Antich
Balada.

2005/172 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Edicte
Publicades al BOPT número 275, del passat 29 de novembre de
2004, i al tauler d'anuncis la modificació de l'Ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes que ha de regir durant l'any 2005, no
s'han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el
termini de 30 dies en que han esta exposades al públic.
En compliment del que disposa l'art. 17.3 de la Llei d'hisendes
locals, l'acord d'aprovació provisional es considera aprovat definitivament.
Tal com disposa l'art. 17.4 de la Llei d'hisendes locals, es publica
el text íntegre.
En contra dels acords d'aprovació definitiva poden els interessats
presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini dels 2 mesos següents a la
publicació d'aquest edicte, tal com diu l'art. 19.1 de la Llei d'hisendes locals.

Article 30. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà la prestació del servei municipal de cessió dels locals i altres
propietats municipals identificats als epígrafs de l'apartat quota per a
la realització d'activitats de tota mena.
Article 31. Supòsits de no subjecció
No se subjectaran a aquesta taxa les entitats, institucions i partits
polítics locals que, en virtut d'un conveni de gestió de servei públic o
d'exercici de l'activitat municipal de foment, utilitzin els locals i altres
propietats municipals de forma permanent, periòdica o periòdicament
per temporades, ni les activitats organitzades o patrocinades pel
propi Ajuntament.
Els convenis sobre gestió de servei o d'activitats de foment que
impliquin utilització d'aquests locals i propietats establiran la
subjecció o no a aquesta taxa.
Article 32. Quota
La quota s'estableix per als locals i propietats municipals que s'esmenten segons els epígrafs següents:
Epígraf 1: TEATRE MUNICIPAL:
1.1. Teatre
a) Quan l'acte a celebrar
b) Quan l'acte a celebrar
1.2. Sala de dalt del Bar
a) Quan l'acte a celebrar
b) Quan l'acte a celebrar

sigui gratuït
no sigui gratuït

60 euros
200 euros

sigui gratuït
no sigui gratuït

30 euros
100 euros

Epígraf 2: CASA DE CULTURA:
a) Quan l'acte a celebrar sigui gratuït
b) Quan l'acte a celebrar no sigui gratuït

60 euros
150 euros

Epígraf 3: POLIESPORTIU:
3.1. Pavelló
a) Quan l'acte a celebrar
b) Quan l'acte a celebrar
3.2. Pista coberta
a) Quan l'acte a celebrar
b) Quan l'acte a celebrar
Epígraf 4: AJUNTAMENT:
4.1. Sala de Plens
a) Quan l'acte a celebrar
b) Quan l'acte a celebrar
4.2. Claustres
a) Quan l'acte a celebrar
b) Quan l'acte a celebrar

sigui gratuït
no sigui gratuït

60 euros
200 euros

sigui gratuït
no sigui gratuït

30 euros
100 euros

sigui gratuït
no sigui gratuït

60 euros
100 euros

sigui gratuït
no sigui gratuït

60 euros
100 euros

Epígraf 5: ERMITA:
5.1. Actes i celebracions
a) Quan l'acte a celebrar sigui gratuït
60 euros
b) Quan l'acte a celebrar no sigui gratuït
100 euros
5.2. Menjars
a) Dependències
1 euros per persona
b) Coberts (deixant-ho tot net)
1 euros per persona
A més, en aquests 5 epígrafs, es dipositarà una fiança de 100 euros
Epígraf 6: ALTRES PROPIETATS MUNICIPALS:
6.1. Paelles i casoles (s'han de tornar netes)
a) Quan s'utilitzin a l'Ermita
b) Quan s'utilitzin a altres llocs

2 euros per peça
4 euros per peça
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A més, en aquest cas, es dipositarà una fiança de 10 euros per peça

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

6.2. Cadires i taules
a) Per cada cadira
b) Per cada taula

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

0,2 euros
1 euros

A més, en aquests casos, es dipositarà una fiança apropiada que
decidirà l'alcalde o el regidor-delegat.

2005/108 – TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
Presidencia

Tots aquests elements materials es recolliran i retornaran en els
horaris acordats.

Edicto

SECCIÓ 13. TAXA SOBRE EL SERVEI DE RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES

D.ª M.ª Eugenia Alegret Burgués, presidenta del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya,

Article 39 Quota
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de
local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels
immobles:

Hace saber: que en cumplimiento de lo acordado por la
Comisión de la Sala de Gobierno de este Tribunal, de fecha 21 de
diciembre de 2004, y concurriendo el supuesto contemplado en los
artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 11
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de paz y
demás normas concordantes, se abre un plazo de quince días dentro
del cual se puede formular solicitud del cargo de

Epígraf 1: Habitatges

85 euros

Epígraf 2: Activitats residencials, hipermercats, supermercats i autoserveis, hotels, restaurants, bars-restaurants, bars musicals i pubs,
locals subjectes a llicència o autorització en matèria de policia d'espectacles, indústries, oficines bancàries i altres locals d'activitat no
expressament tarifats
250 euros
Epígraf 3: Activitats que hagin de tributar en concepte d'IAE dins del
grup 642 de la secció 1 de les tarifes d'aquest impost i despatxos
professionals
Altres comerços d'alimentació i despatxos professionals
95 euros
Els despatxos professionals quan concorrin amb l'habitatge amb
un mateix local, tributaran únicament per l'epígraf 3, i no es meritarà
cap quota per epígraf 1.
Ulldecona, 10 de gener de 2005. --- L'alcalde, Jaume Antich
Balada.

CONSORCIS

Juez de paz titular de Benifallet, partido judicial de Tortosa,
provincia de Tarragona.
Juez de paz sustituto de Benifallet, partido judicial de Tortosa,
provincia de Tarragona.
Los solicitantes deberán atenerse a los requisitos y circunstancias
que establecen los artículos 102 y 389 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículos 14 y 16 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio
de los jueces de paz y adjuntar: solicitud haciendo constar que está
interesado en desempeñar el cargo de juez de paz titular y/o
sustituto, manifestando no estar incurso en ninguna de las causas de
incapacidad ni incompatibilidad de dicho cargo, un curriculum vitae
en el cual deberá constar la actividad laboral actual que desdarrolla
y una fotocopia del DNI.
Las solicitudes deberán dirigirse a la Excelentísima Sra. Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Secretaría de
Gobierno, sita en paseo Lluís Companys s/n, 08071 Barcelona.
Barcelona, 22 de diciembre de 2004. --- La presidenta (ilegible).
--- La secretaria de Gobierno (ilegible).

2005/174 – CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ

2005/121 – TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

Edicte

Edicto

Aprovat per la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió
dels Residus Municipals de la comarca del Montsià, en sessió de
data 6 d'octubre de 2004, el projecte tècnic de les obres
CLAUSURA DE LA FASE I DE L'ABOCADOR COMARCAL DE MAS
DE BARBERANS, redactat pels serveis tècnics d'aquest Consorci,
amb un pressupost d'execució per contracta de 459.354,22
euros, IVA inclòs, s'exposa al públic per un termini de trenta dies,
comptats a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, als efectes del seu examen
i presentació d'al·legacions o reclamacions, de conformitat amb
l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i de l'article 37 del ROAS, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
En cas que no hi hagi al·legacions en el període d'exposició
pública, el projecte esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu, per
disposar-ho així l'acord d'aprovació inicial.
Amposta, 10 de gener de 2005. --- El director, Josep Aragonès
Gisbert.

Presidencia

En virtud de lo acordado por la Comisión de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en sesión de fecha 21
de diciembre de 2004, se anuncia el nombramiento para el cargo
de jueces de paz.
Juez de paz sustituto de Torroja del Priorat,
partido judicial de Falset, D. Miquel Fornós Serres.
Juez de paz titular de Marçà,
partido judicial de Falset, D. Joan Lluís Gudi Rull.
Juez de paz sustituto de Marçà,
partido judicial de Falset, D. Julià Piqué Sancho.
Juez de paz titular de Pallaresos,
partido judicial de Tarragona, D. José Antonio Guzmán Pineda.
Juez de paz sustituto de Pallaresos,
partido judicial de Tarragona, D. Juan Antonio Ruiz Bustos.
De conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 11, en su
caso, del Reglamento número 3/95, de 7 de junio de 1995, de
jueces de paz.
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A cuyo fin los jueces de paz tomarán posesión de su respectivo
cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de
publicación de su nombramiento en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, previo juramento o promesa ante el juez de Primera
Instancia e Instrucción del partido, o Decano si hubiera varios. La
duración del mandato se computará desde la publicación de su
nombramiento en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, para
un período de cuatro años.
Barcelona, 22 de diciembre de 2004. --- La presidenta (ilegible).
--- La secretaria de Gobierno (ilegible).

JUTJATS SOCIAL
2005/184 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE GIRONA

Edicte
Secretària judicial Isabel Blasco Beltran.
Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del que es va decidir en
el procés d’execució número 129/2004, instruït per aquest Jutjat
Social 1 de Girona, a instàncies de Gaspar Núñez Oliva i Juan
Ramón Núñez Gómez, contra Huvaes 197 SL, Promocions Vila del
Far SL i Construccions l’Eixample 2003 SL, es notifica a Huvaes 197
SL, Promocions Vila del Far SL, Construccions l’Eixample 2003 SL i
Costa Brava 2003 SL de la qual es desconeix el parador (article 59
de la Llei de procediment laboral), la resolució dictada en el procés
indicat, la part dispositiva de la qual diu:
“(...)
Part dispositiva
Tinc per no anunciat el recurs de suplicació per la part
demandada Huvaes 197 SL i declaro ferma la sentència dictada en
aquestes actuacions.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que hi
poden interposar recurs de queixa, que haurà de preparar dins dels
cinc dies hàbils següents al de la notificació (art. 495.1 LEC).
Així ho mano i ho signo. --- El magistrat jutge.
Diligència. Seguidament es compleix el que el magistrat jutge ha
ordenat i es tramet aquesta resolució a les parts per correu certificat
amb justificant de recepció, de la manera prescrita en l’article 56 de
la Llei de procediment laboral. En dono fe”.
La qual cosa es fa pública per mitjà del Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, als efectes pertinents, amb l’advertiment que
les comunicacions següents s’han de fer a les estrades, tret de les interlocutòries, les sentències o les citacions a termini.
Girona, 20 de desembre de 2004. --- El secretari judicial
(ilegible).

2005/183 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 DE OVIEDO

Edicto
D.ª María José Cordero Escalonilla, secretaria judicial del Juzgado de
lo Social n.º 3 de Oviedo,
Hace saber: que en el procedimiento ejecución 145/2004, que
se sigue en este Juzgado de lo Social, a instancias de D. Álvaro
Jurado Martínez contra Construcciones Calmansa SL, sobre ordinario,
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se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada Construcciones Calmansa SL en
situación de insolvencia total por importe de novecientos dieciséis
euros con ochenta y cuatro céntimos (916,84 euros), más otros ciento
cuarenta y cuatro euros con cuarenta céntimos (144,40 euros), que
se calculan provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe interponer
recurso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco
días hábiles a contar desde su notificación. Y una vez firme, hágase
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial.
Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Calmansa SL, en ignorado paradero, expido la
presente para en su caso ser publicado en los boletines oficiales
correspondientes y su fijación en el tablón de anuncios del Juzgado,
advirtiendo al destinatario que no se le practicarán más notificaciones
que las resoluciones que pongan fin al proceso.
Oviedo, 23 de diciembre de 2004. --- El secretario judicial.

2005/178 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TORTOSA

Cédula de notificación y citación
En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social de Tortosa, en resolución dictada en el día de
la fecha, en procedimiento sobre declaración de cantidad demandas
335/2004, seguida a instancia de José Fornós Solé, contra la
empresa demandada Mirimir Construcciones SL y dado que citado
personalmente en el domicilio indicado, ha resultado negativa la
citación, en providencia del día de la fecha, se ha acordado citar al
indicado demandado por medio del presente edicto, en ignorado
paradero y cuyo domicilio actual se desconoce, a fin de que comparezca al acto de conciliación y en su caso juicio que se ha de
celebrar el día 10 de febrero de 2005 y hora de las 10.45 de su
mañana en la sala de audiencia de este Juzgado, haciéndole saber
que deberá concurrir al acto del juicio con todos los medios de que
intente valerse, con la facultad que le asiste de comparecer con
letrado, procurador o graduado social colegiado y que la incomparecencia del demandado sin justa causa, no impedirá la celebración
del juicio que se continuará sin declarar su rebeldía.
Y para que sirva de notificación y citación en forma a la
demandada Mirimir Construcciones SL, en ignorado paradero y cuyo
domicilio actual se desconoce, advirtiéndole que la copia de la
demanda y documentos presentados quedan a su disposición en la
Secretaría del Juzgado y que las sucesivas comunicaciones, salvo que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, se
harán en estrados y para que sirva de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona y fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado a los efectos pertinentes, expido la
presente, en Tortosa, a 11 de enero de 2005. --- El secretario judicial
(ilegible).

