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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
2009/15833 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona

Edicto
Tipo/identificador: 07 281158836607
Régimen: 0521
Número expediente: 43 01 08 00178215
Nombre/razón social: CHIRILA --- NARCIS GABRIEL
Número documento: 43 01 503 09 015784639
NOTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES A
TRAVÉS DE ANUNCIO TVA-503
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Tarragona.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor, CHIRILA --NARCIS GABRIEL por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en CL. DOCTOR BORRAS, 19 ESC. C BJ. 3
MORA D' EBRE, se procedió con fecha 11/11/09 a la notificación
de la valoración embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia,
devuelta por el Servicio de Correos, se acompaña COPIA adjunta al
presente edicto.
La misma Diligencia se intentó notificar en la misma fecha al
cónyuge MIRELA CHIRILA, cuyo último domicilio conocido fue CL.
DOCTOR BORRAS, 19 ESC. C BJ. 3 MORA D' EBRE, siendo devuelta
la notificación por el Servicio de Correos, por lo que este anuncio sirve
de notificación en forma y demás efectos pertinentes al mismo.
Y no habiendo podido efectuar las notificaciones pertinentes en
la forma establecida al respecto en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, R.D. 1415/2004
de 11 de junio (BOE del día 25). Y para que sirva de
NOTIFICACIÓN EN FORMA y demás efectos pertinentes al destinatario, se expide la presente notificación, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido e el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992.
Tarragona, 24 de noviembre de 2009. --- EL RECAUDADOR
EJECUTIVO, Santiago Saiz Aguelo.
Tipo/identificador: 07 281158836607
Reg: 0111
Número expediente: 43 01 08 00178215

Nombre/razón social: CHIRILA --- NARCIS GABRIEL.
Domicilio: CL. AMPOSTA, 29 B 2-1
LOCALIDAD: TORRFORTA
DNI/CIF/NIF: 0X6707916N
Número documento: 43 01 503 09 015784639
Notificadas al deudor de referencia las providencia de apremio
por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indica, sin
haberlas satisfecho, y habiéndose procedió con fecha
11/11/2009 al embargo de bienes inmuebles de su propiedad,
como interesado se le notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en RELACIÓN adjunta, a efectos de su posible venta en pública
subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
IMPORTE DEUDA:
Principal
Recargo
3897,75
815,38

Intereses
362,17

Costas devengadas
918,00

Total
5993,40

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuvieres conforme con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días., a
contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso de
existir discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o
mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasados, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días
desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable , habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (BOE del día 25).
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN FORMA y demás
efectos pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se
expide la presente notificación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN
MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tarragona, 11 de noviembre de 2009. --- EL RECAUDADOR
EJECUTIVO (ilegible).
RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(CON VALORACIÓN DE LOS MISMOS)
DEUDOR: CHIRILA --- NARCIS GABRIEL
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: URBANA. PLENA PROPIEDAD. ENTIDAD
NUMERO SETENTA Y SEIS MOR
TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA DOCTOR BORRAS Nº VÍA: 19
COD-POST: 43740
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DATOS REGISTRO
Nº REG: 00001 Nº TOMO: 768 Nº LIBRO: 101 Nº FOLIO: 59
Nº FINCA: 6076
IMPORTE DE TASACIÓN: 140.400,00
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
URBANA.PLENA PROPIEDAD. URBANA O ENTIDAD NUMERO
SESENTA Y SEIS, VIVIENDA PUERTA TERCERA, SITA EN LA PLANTA

BAJA DEL EDIFICIO, CON ACCESO POR LA ESCALERA C DE LA
CALLE DOCTOR BORRAS, NUMERO 19. OCUPA UNA SUPERFICIE
UTIL DE 91,82 METRO CUADRADOS. SE COMPONE DE RECIBIDOR, PASO, COCINA, COMEDOR ESTAR, LAVADERO, DOS
BAÑOS, TRES DORMITORIOS Y VESTIDOR.
Tarragona, 11 de noviembre de 2009. --- EL RECAUDADOR
EJECUTIVO (ilegible).

2009/15839 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/02 de Reus

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a deudores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 por dos veces a los interesados en el procedimiento (deudor y, en su caso, cónyuge,
cotitulares, coparticipes, acreedores) o su representante, 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 los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos indicados, obligados con la Seguridad Social, y, en su caso, cónyuge, cotitulares, coparticipes, acreedores, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de de tal conocimiento, en el domicilio de la U.R.E. 43/02, calle Bertran de Castellet, 4 - 8, de Reus, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad. Teléfono 977328089, fax 977333169.
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.
Reus, 24 de noviembre de 2009. --- La recaudadora ejecutiva, Maria Mercè Pellisé Batiste.
DILIGENCIAS DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES:
REMESA: 430220091124
NÚM. IDENTIFICADOR

DESTINATARIO

INTERES. PROC.

NÚM. EXPEDIENTE

POBLACIÓN

NÚM. DOCUMENTO

BIEN

10 43106253665

JIMENEZ NARVAEZ ANA MARIA

COPARTICIPE

43 02 09 00002010

REUS

43 02 504 09 015276195

FINCA: 6431 DE REUS

10 43106253665

NGUEMA MESAS JOSE

DEUDOR

43 02 09 00002010

REUS

43 02 504 09 015276195

FINCA: 6431 DE REUS

07 431014140243

BOUKLATA BOUCHAAR IKRAM

DEUDOR

43 02 06 00570585

REUS

43 02 504 09 015271751

FINCA: 40186 DE REUS

43 02 504 09 015271751

07 431014140243

BOUNAKHLA MOHAMED

COTITULAR

43 02 06 00570585

REUS

07 430056361818

CASADO JODAR JUAN AGUSTIN

DEUDOR

43 02 09 90001438

REUS

FINCA: 40186 DE REUS

10 43101725684

STOCCO SUSANA ALICIA

DEUDOR

43 02 07 00511103

RIUDOMS

43 02 501 09 014521821

10 43101725684

STOCCO SUSANA ALICIA

DEUDOR

43 02 07 00511103

RIUDOMS

43 02 501 09 014521821

FINCA: 4985 DE RIUDOMS

10 43101725684

PERERA CAMATS DAMIAN

DEUDOR

43 02 07 00511103

RIUDOMS

43 02 501 09 014521821

FINCA: 5088 DE RIUDOMS

10 43101725684

PERERA CAMATS DAMIAN

DEUDOR

43 02 07 00511103

RIUDOMS

43 02 501 09 014521821

FINCA: 4985 DE RIUDOMS

10 43108018459

PINTURAS MELENDRE LEON SL

DEUDOR

43 02 09 00366465

TARRAGONA

43 02 504 09 014399357

FINCA: 21547 DE TARRAGONA

07 430057840056

GARCIA ROMERO JUANA MARIA

DEUDOR

43 02 06 00352842

REUS

43 02 501 09 014390465

FINCA: 32053 DE REUS

07 430057840056

GARCIA ROMERO JUANA MARIA

DEUDOR

43 02 06 00352842

REUS

43 02 501 09 014390465

FINCA: 32081 DE REUS

07 430057840056

GARCIA ROMERO JUANA MARIA

DEUDOR

43 02 06 00352842

REUS

43 02 501 09 014390465

FINCA: 28024 DE REUS

07 430057840056

GARCIA ROMERO JUANA MARIA

DEUDOR

43 02 06 00352842

REUS

43 02 501 09 014390465

FINCA: 32053 DE REUS

10 43109003617

VALDERRAMA DURAN TANIA

COTITULAR

43 02 09 00167011

REUS

43 02 501 09 015699662

FINCA: 51572 DE REUS

10 43109003617

VALDERRAMA DURAN TANIA

COTITULAR

43 02 09 00167011

REUS

43 02 501 09 015699662

FINCA: 52163 DE REUS

FINCA: 22208 DE REUS
FINCA: 5088 DE RIUDOMS

ANEXO I:
NUM. REMESA: 430220091124
URE
43 02

DOMICILIO
CL BERTRAN CASTELLET 4-8

LOCALIDAD
43203 REUS (TARRAGONA)

TELEFONO
977 0328089

FAX
977 0333169

2009/15801 – INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE GIRONA

AYUNTAMIENTO DE MONTBRIÓ DE LA MARCA
PRIMERA INSTANCIA (SEGURIDAD SOCIAL)
EXPEDIENTE

ACTA

RESOLUCIÓN EMPRESA

SEG_SOCIAL

NIF

S/2009000302 I/2009035060 17/09/2009 VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS, S.A. 17/100123360 A-589535407

DOMICILIO

MUNICIPIO

SANCIÓN

MATERIA

Torre dels Caballers, s/n

MONTBRIO DE LA MARCA

626,00

SEGURIDAD SOCIAL
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Nº de actas de Seguridad Social: 1
Se publica el presenta EDICTO para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Los expedientes estarán de manifiesto en la Sección de
Sanciones de esta Inspección Provincial de Trabajo en el plazo de
15 días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte del derecho que las asiste para interponer
Recurso de Alzada, ante la DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en el
plazo de UN MES, a tenor de lo dispuesto en el art. 141 y sus
concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
Girona, 6 de noviembre de 2009. --- EL JEFE DE LA
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
Macario Martínez Alonso.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
2009/15763 – AJUNTAMENT D’ASCÓ

Anunci de l'Ajuntament d'Ascó, sobre aprovació definitiva
d'una memòria valorada
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2009, es va aprovar inicialment la
memòria valorada de l'obra Arranjament del Camí de l'Aleixer, alhora
que acordava la submissió a un tràmit d'informació pública durant
trenta dies hàbils.
Transcorregut el termini d'exposició pública de l'acord de
referència, sense haver-se presentat al·legacions al respecte, l'aprovació inicial ha esdevingut automàticament definitiva.
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es
podrà interpolar directament recurs contenciós-administratiu davant
dels Jutjats del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de
dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació
d'aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes
a comptar des de la data indicada.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs
que es cregui convenient.
Ascó, 23 de novembre de 2009. --- L'ALCALDE, Rafael Vidal
Ibars.

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'acord de
referència, sense haver-se presentat al·legacions al respecte, l'aprovació inicial ha esdevingut automàticament definitiva.
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es
podrà interpolar directament recurs contenciós-administratiu davant
dels Jutjats del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de
dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació
d'aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes
a comptar des de la data indicada.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs
que es cregui convenient.
Ascó, 23 de novembre de 2009. --- L'ALCALDE, Rafael Vidal
Ibars.

2009/15804 – AJUNTAMENT D’ASCÓ

Edicte de l'Ajuntament d'Ascó, sobre contractació de personal
D'acord amb el que disposa l'article 291.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que per Decret de
l'Alcaldia núm. 156/2009, de 23 de novembre, s'ha contractat
amb caràcter urgent a la següent persona:
- Sra. Eva Sans Grau, com a auxiliar administrativa del Departament
de Cultura de l'Ajuntament, a partir del dia 25 de novembre de
2009, amb contracte d'interinitat, fins que es cobreixi reglamentàriament el lloc de treball.
Ascó, 23 de novembre de 2009. -- L’alcalde, Rafael Vidal Ibars.

2009/15816 – AJUNTAMENT DE BELLVEI

Edicte
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia
23 de novembre de l’any en curs, va aprovar provisionalment l’expedient de modificació i habilitació de crèdits 1/09 que afecta el
pressupost únic del present exercici.
En compliment del que determina l’art. 177.2, en relació amb
l’art 169 ambdós del R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
l’art. 38 del R.D. 500/90 de 20 d’abril; l’expedient de referència,
se sotmet a informació publica per termini de 15 dies durant els quals
es podrà examinar l’expedient a la Secretaria municipal i presentar
les reclamacions que es cregui adients.
Transcorregut aquest termini sense haver-ne’hi cap, l’expedient es
considerarà aprovat sense necessitat d’ulterior acord.
Bellvei, 24 de novembre de 2009. --- L’alcalde, Josep Fonts
Batlle.

2009/15764 – AJUNTAMENT D’ASCÓ

Anunci de l'Ajuntament d'Ascó, sobre aprovació definitiva
d'una memòria valorada

2009/16024-U – AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP

Edicte
Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2009, es va aprovar inicialment la
memòria valorada de l'obra Arranjament del Camí de
Circumval·lació del Camí de les Serres amb la Carretera de la
Fatarella, 1a Fase, alhora que acordava la submissió a un tràmit d'informació pública durant trenta dies hàbils.

El Ple de l'Ajuntament de Castellvell del Camp en sessió de data
24.09.2009, ha acordat l'inici dels treballs de redacció del Pla d'ordenació urbana municipal de Castellvell del Camp. D'acord amb l'article 4 de l'RLU, el contingut de l'expedient pot ser objecte de consulta
pública a les dependències municipals.
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Castellvell del Camp, 25 de setembre de 2009. --- L'alcalde,
Josep Lluís Ferré Merino.

En cas que no presenteu a l'Ajuntament la documentació
esmentada en el termini de dos mesos a partir de la data de publicació del present edicte, es procedirà a la baixa de l'esmentat
padró.

2009/15762 – AJUNTAMENT DE CREIXELL
Masllorenç, 3 de novembre de 2009. --- L’alcalde, Rafel Güell
Torner.

Edicte
S'han de renovar els càrrecs de JUTGE DE PAU, titular i substitut,
de Creixell.
S'obre un termini de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la
inserció d'aquest ban en el BOP, per a que les persones que estiguin
interessades i reuneixin les condicions legals, ho sol·licitin per escrit a
aquesta Alcaldia.
En la Secretaria de l'Ajuntament de 9 a 2 del migdia es pot
examinar l'expedient i sol·licitar la informació que calgui.
Si en dit termini no es presenta cap candidat capacitat per a ser
elegit pel Ple de la corporació, aquest elegirà a tots dos càrrecs lliurement, comunicant-ho al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció.
Tot això es publica per a general coneixement.
Creixell, 12 de novembre de 2009. --- L'alcalde, Teodoro Fuster
Cortés.

2009/16007-U – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte
INTERVENCIÓ
En data 26 de novembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament ha
aprovat provisionalment l'expedient de modificació de crèdit
07.1/09 de modalitat crèdits extraordinaris i modificació de crèdit
07.2/2009 de modalitat suplement de crèdits, el qual restarà a
disposició de les persones interessades que vulguin consultar-lo a les
oficines municipals, en horari d'oficines.
Es podran presentar reclamacions i/o al·legacions en el termini
de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest anunci al BOP i,
en el supòsit que no se'n presentin, esdevindrà definitiu sense necessitat d'un nou acord.
Cunit, 27 de novembre de 2009. --- L'alcaldessa, Judith Alberich
Cano. --- La secretària, Mercè Colomé i Escurriola.

2009/15807 – AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ

Edicte
En aquest Ajuntament es tramita l'expedient G-202/2008 iniciat
arran de la Providència de l'Alcaldia del dia 30 de desembre de
2008 per renovar les inscripcions padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent,
d'acord amb el que estableixen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, resolució de 26 de maig de
2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se pogut
practicar, es procedeix, de conformitat amb l'article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, a efectuar-la mitjançant edicte.
Nom i cognoms
Abdelghani Samir

NIA
X04458411E

Caducitat inscripció
27/3/2008

D'acord amb la normativa esmentada, es requereix a les
persones relacionades perquè procedeixin a la renovació de la
inscripció en el padró municipal. Aquesta renovació podeu fer-la
efectiva mitjançant la presentació en l'Ajuntament del document de
renovació.

2009/15808 – AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ

Edicte
Per disposició de l'Alcaldia del dia 10 de març de 2009 es
va incoar un expedient per donar de baixa per inscripció
indeguda a les persones que figuren empadronades en el padró
d'habitants municipal sense tenir la residència efectiva al municipi
(art. 54 del Reglament de població). Aquest Ajuntament va intentar
notificar, a cadascuna de les persones afectades, que després se
citaran, les corresponents propostes de baixa del padró d'habitants. Com que aquestes notificacions no es van poder realitzar en
no trobar-se les persones interessades als seus domicilis, mitjançant
aquest edicte se'ls comunica que disposen d'un termini de quinze
dies per manifestar si estan d'acord, o no amb l'esmentada baixa
del padró d'habitants d'aquest municipi. En cas que no hi estiguin
d'acord, poden presentar les al·legacions, documents i justificacions que considerin adients per acreditar la residència en aquest
municipi.
En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal
assenyalada, cal que sol·licitin l'alta en el padró d'habitants del
municipi en què resideixen.
Les persones interessades són les següents:
- Katheleen M. Juliene Vanhoorne
Masllorenç, 3 de novembre de 2009. --- L’alcalde, Rafel Güell
Torner.

2009/15810 – AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ

Anunci d’informació pública per a la presentació d’al·legacions
S'ha aprovat l'expedient de modificació de crèdit número
1/2009 del pressupost de l'exercici 2009 mitjançant la generació
de crèdit per ingressos no tributaris, i 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 de cap més acord.
Masllorenç, 26 d'octubre de 2009. --- L'alcalde, Rafel Güell
Torner.

2009/15811 – AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ

Anunci
En data 23/11/2009 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit núm. 2/2009, finançat
mitjançant majors ingressos recaptats dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa al
públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies
hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.
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En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Masllorenç, 24 de novembre de 2009. --- L'alcalde, Rafel Güell.

2009/16014-U – AJUNTAMENT DE MONTBLANC

ANUNCI de correcció d'errades de l'anunci de l'Ajuntament de
Montblanc publicat al BOP núm. 225 de data 01/10/2009 i
al DOGC núm. 5473 de data 29/09/2009
En el BOP núm. 225 de data 01/10/2009 i al DOGC núm.
5473 de data 29/09/2009 apareix inserit l'anunci corresponent a
l'aprovació de les bases del concurs oposició lliure d'una plaça de
tècnic d'administració general, amb caràcter de funcionari de
carrera, enquadrada en l'escala d'administració general, subescala
administrativa, grup A1, vacant a la plantilla de personal d'aquest
Ajuntament, la qual està inclosa en l'oferta pública d'ocupació
d'aquest Ajuntament per l'any 2009 i convocar, de forma simultània,
el concurs oposició per a la provisió de l'esmentada plaça en el punt
relatiu a la base 8 "Procés de selecció: Primera fase: oposició":

2009/15825-U – AJUNTAMENT DE REUS
Contractació i Patrimoni

Edicte
Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del dia
13 de novembre de 2009, el projecte de millora del nou accés al
Tanatori des del pàrquing, presentat per Gestió de Serveis Funeraris
Reus SA.
S'exposa al públic l'esmentat projecte, d'acord amb l'article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l'article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals,
durant el termini de 15 dies hàbils, als efectes del seu examen i
presentació de reclamacions.
L'aprovació definitiva d'aquest projecte queda condicionada a
l'emissió dels pertinents informes favorables per part de les administracions corresponents, relatius al tràmit d'activitats.
Reus, 18 de novembre de 2009. --- El secretari general accidental, Fernando Grugués i Cabré.

ON DIU:
La puntuació definitiva de la fase d'oposició serà el resultat de
sumar la puntuació de les proves primera i quarta.

2009/15827-U – AJUNTAMENT DE REUS

HA DE DIR:
La puntuació definitiva de la fase d'oposició serà el resultat de
sumar la puntuació de les proves tercera i quarta.

Edicte

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Montblanc, 27 de novembre de 2009. --- L'ALCALDE, Josep
Andreu Domingo.

2009/15802 – AJUNTAMENT DE REUS
Disciplina Urbanística

Edicte
Atès que intentada la notificació en el domicili de l'interessat que
es detalla a continuació, aquesta no s'ha pogut practicar per causes
no imputables a aquesta administració, se l'hi comunica, d'acord
amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, que, per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre de l'acte que s'esmenta, pot comparèixer
a les dependències de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme, Unitat de
Disciplina Urbanística, (c/ Josep Sardà i Cailà, s/núm., edifici del
Mercat Central, 1r. pis, durant l'horari d'atenció al públic) dins el
termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte al BOP. 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 venciment del termini assenyalat per a comparèixer.
Annex:
Núm. expedient: 411/2009
Interessat: IMMOARTS REUS SL
D.N.I. B-43720226
Últim domicili conegut: PS PRIM 24, BXS - REUS
Acte administratiu que es notifica: acte administratiu que es notifica:
ordre en relació al mal estat de l'immoble del carrer Sant Vicenç
22, d'aquesta ciutat.
Reus, 18 de novembre de 2009. --- El secretari general accidental, Fernando Grugués i Cabré.

Contractació i Patrimoni

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del dia
13 de novembre de 2009, el projecte executiu de fonamentació per
a la construcció de l'edifici TECNOPARC.
S'exposa al públic l'esmentat projecte, d'acord amb l'article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l'article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals,
durant el termini de 15 dies hàbils, als efectes del seu examen i
presentació de reclamacions.
L'aprovació definitiva d'aquest projecte queda condicionada a
l'emissió dels pertinents informes favorables per part de les
Administracions corresponents, relatius al tràmit d'activitats, i de
servituds aeronàutiques.
Reus, 18 de novembre de 2009. --- El secretari general accidental, Fernando Grugués i Cabré.

2009/15828-U – AJUNTAMENT DE REUS
Contractació i Patrimoni

Edicte
Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del dia
13 de novembre de 2009, el projecte d'execució estructura soterrani
i sobre rasant per a la construcció de l'edifici TECNOPARC.
S'exposa al públic l'esmentat projecte, d'acord amb l'article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l'article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals,
durant el termini de 15 dies hàbils, als efectes del seu examen i
presentació de reclamacions.
L'aprovació definitiva d'aquest projecte queda condicionada a
l'emissió dels pertinents informes favorables per part de les
Administracions corresponents, relatius al tràmit d'activitats, i de
servituds aeronàutiques.
Reus, 18 de novembre de 2009. --- El secretari general accidental, Fernando Grugués i Cabré.
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2009/15789 – AJUNTAMENT DE LA RIBA

Edicte
Codi: 28/2009
Es fa públic que per acord del ple municipal, en sessió ordinària
celebrada el 17 de setembre de 2009, s'han adoptat els acords
següents:
"1r.- Aprovar inicialment l'adhesió de l'Ajuntament de la Riba al
Consorci del Govern Territorial de Salut de l'Alt Camp i Conca de
Barberà i els seus estatuts, el qual va ser constituït per acord de
Govern de la Generalitat en data 18 de novembre de 2008, i que
resta adjunt com annex 1.
2n.- Aprovar inicialment la formalització de la proposta de pacte
de representació i de ponderació de vot entre les entitats locals integrades en el Consorci esmentat, el qual s'adjunta com annex 2.
3r.- En virtut del previst a I'apartat primer --punts 1 i 2-- del referit
pacte de representació, s'acorda assignar la representació d'aquest
municipi al Consell Comarcal de l'Alt Camp.
4t.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels
Estatuts, a informació pública per un període de 30 dies mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat i al tauler d'anuncis de la corporació.
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es
considerin pertinents.
Els acords adoptats esdevindran definitius si dins el termini
esmentat no es presenten al·legacions.
Els estatuts han estat publicats en el DOGC núm. 5275 de 10 de
desembre de 2008, pàgines 89935 a 89945."
La Riba, 18 de novembre de 2009. --- L'alcalde, Albert Besora
Ollé.
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En compliment del que disposa l'art. 17.3 de la Llei d'hisendes
locals, l'acord d'aprovació provisional es considera aprovat definitivament.
De conformitat amb l'article 17.4 de la Llei d'hisendes locals,
es publiquen només els apartats de modificació d'aquestes ordenances i queda subsistent la resta del text vigent i publicat en el seu
dia.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 6è. Quota tributària.
Per a l'exercici 2010 i futurs s'aplicarà la tarifa següent:
Per la conservació i neteja dels nínxols durant
l'any natural: ....................................................10,11 euros
per a cada nínxol

ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Article 6è. Quota tributària.
Per a l'exercici 2010 i futurs s'aplicarà la tarifa següent:
Per a cada habitatge, finca o local amb el servei
de clavegueram: ..............................................17,24 euros.

ORDENANÇA REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Article 6è. Quota tributària.
Per a l'exercici 2010 i futurs s'aplicarà la tarifa següent:
Pel consum mínim (els primers 125 m3): ................44,69 euros
(IVA no inclòs)

2009/15364 – AJUNTAMENT DE RIUDOMS

Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió que va tenir lloc el dia 3 de
novembre de 2009, va aprovar inicialment la 32a. modificació
puntual de les normes subsidiàries de planejament de l'àmbit del
terme municipal de Riudoms per qualificar d'equipament la parcel·la
del carrer de Sant Jaume, 4, amb la finalitat d'ampliar les llotges del
teatre que s'està construint en l'edifici del Casal.
En compliment d'allò que disposa l'article 83.4 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei d'urbanisme, se sotmet aquest expedient a informació pública
per termini d'un mes.
L'expedient es pot consultar a les oficines de l'Ajuntament de
Riudoms, al c/ Major, 52, els dilluns 10 a 14 h i de 17 a 19:30 h
i de dimarts a divendres de 10 a 14 h. i al web
http://www.riudomcs.cat, pel termini d'un mes durant el qual es
poden presentar les al·legacions que es considerin adients.
Contra aquest acord no es pot presentar cap mena de recurs, per
tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat.
Riudoms, 9 de novembre de 2009.-- L'alcalde, Josep M. Cruset
Domènech.

2009/15948 – AJUNTAMENT DE ROCAFORT DE QUERALT

Edicte
Publicades al BOPT número 240 del passat 20 d'octubre de
2009, i al tauler d'anuncis, en la modificació de les ordenances
fiscals, que han de regir durant l'any 2010, no s'han presentat
al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30
dies en què han estat exposades al públic.

ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA
I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES
Article 6è. Quota tributària.
Per a l'exercici 2010 i futurs s'aplicarà la tarifa següent:
Per a cada habitatge o local: ..........................102,65 euros.

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 5è. Quota tributària.
Per a l'exercici 2010 i futurs s'aplicaran les tarifes següents:
Les quotes del quadre de tarifes següent:
QUADRE DE TARIFES
A) SEGONS POTÈNCIA FISCAL
1) TURISMES (turisme, turisme tot terreny...)
De menys de 8 cavalls fiscals ....................................21,02
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals................................56,77
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals............................119,82
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals............................149,25
De 20 cavalls fiscals en endavant ............................186,04
2) TRACTORS (tractors, vehicles especials tractors d'obres i serveis,
quards...)
De menys de 16 cavalls fiscals ..................................29,44
De 16 a 25 cavalls fiscals ........................................46,26
De més de 25 cavalls fiscals ...................................138,75
B) SEGONS EL NÚMERO DE PLACES
(Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al
transport de més de 9 persones...)
De menys de 21 places .............................................138,75
de 21 a 50 places ...................................................197,03
de més de 50 places ................................................247,01
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C) SEGONS LA CÀRREGA ÚTIL EN KG
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes,
furgonetes mixtes, habilitats pel transport fins a 9 persones,
vehicles mixtes, vehicles habitacle, camió tot terreny ...
De menys de 1000 Kg de càrrega útil........................71,85
De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil........................138,75
De 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil......................197,03
De més de 9.999 Kg de càrrega útil ........................247,01
2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracc mèc....
De menys de 1000 i més de 750 kg de càrrega útil ....29,44
De 1.000 a 2.000 kg de càrrega útil ........................46,26
De més de 2.999 kg de càrrega útil ........................138,75
D) SEGONS CENTÍMETRES CÚBICS
Ciclomotors, quatricicles .................................................8,16
Motocicletes fins a 125 cc .............................................8,16
Motocicletes de 125 cc fins a 250 cc ...........................13,97
Motocicletes de 250 cc fins a 500 cc ...........................27,99
Motocicletes de 500 fins a 1000 cc..............................55,95
Motocicletes de més de 1000 cc ................................111,90

PLANTILLA
Personal funcionari
Núm. places
Secretari-interventor
1
Personal laboral fixe
Algutzir (jubilació parcial a partir de juny)
1
Peó de serveis múltiples (contracte de relleu)
1
Personal laboral temporal
Auxiliar administratiu
1

CD
16

Contra l'aprovació del pressupost, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El Rourell, 19 de novembre de 2009. --- L'alcalde, Pedro
Guerrero Martín.

2009/15813 – AJUNTAMENT DEL ROURELL
Aquestes modificacions de les ordenances fiscals, aprovades
provisionalment pel Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 9
d'octubre de 2009, i que han quedat definitivament elevades a definitives en no presentar-se reclamacions, començaran a regir el dia 1
de gener de 2010, i continuaran vigents mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació expressa.
Contra l'acord definitiu es podrà presentar, en el termini de dos
mesos des de la publicació d'aquest anuci al BOPT, i davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el recurs contenciós-administratiu previst a l'article 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

Anunci

Rocafort de Queralt, 26 de novembre de 2009. --- L'alcalde,
Valentí Gual Vilà.

En data 23 de novembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament va
aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit núm.
01/09, finançat mitjançant baixes dels crèdits de partides de
despeses del pressupost vigent de la corporació i romanent de
Tresoreria per a despeses generals, el qual s'exposa al públic a la
Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de
la publicació al BOPT, durant els quals s'admetran reclamacions
davant d'aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

2009/15812 – AJUNTAMENT DEL ROURELL

El Rourell, 24 de novembre de 2009. --- L'alcalde, Pedro
Guerrero Martín.

Edicte
2009/15800 – AJUNTAMENT DE SALOU
Normativa reguladora: article 169.3 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 i article 20.3 del RD 500/90.
El pressupost per a l'exercici de 2009, la plantilla orgànica i la
relació de llocs de treball s'han exposat al públic, segons s'anuncia
en el Butlletí Oficial de la Província número 114, de data 19 de maig
de 2009, i s'han aprovat definitivament en data 6 de juny de 2009
A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols, la
plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.
Resum del pressupost per capítols:
Capítol
1
2
3
4
5
7

Resum d'ingressos per capítols
Impostos directes . . . . . . . . . . . . . . . .41.987,38
Impostos indirectes . . . . . . . . . . . . . . . .4.000,00
Taxes i altres ingressos . . . . . . . . . . . .83.493,15
Transferències corrents . . . . . . . . . . .127.661,64
Ingressos patrimonials . . . . . . . . . . . . . . .500,00
Transferències de capital . . . . . . . . . . 58.172,46
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315.814,63

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Capítol
1
2
3
4
6
9

Resum de despeses per capítols
Despeses de personal . . . . . . . . . . . . .37.957,69
Despeses en béns corrents i de serveis 183.122,55
Despeses financeres . . . . . . . . . . . . . . .4.000,00
Transferències corrents . . . . . . . . . . . . .5.261,00
Inversions reals . . . . . . . . . . . . . . . . .76.973,39
Passius financers . . . . . . . . . . . . . . . 8.500,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315.814,63

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Edicte
La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme el dia
1 de febrer de 2008, va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar
definitivament el Projecte d'urbanització dels carrers Gregal, Codolar
i Pi de Vives (PAU-CS.03) ---text refós--- de data juliol de 2007, amb
un pressupost d'execució per contracte de 433.758,21 euros (IVA
inclòs).
Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es
pot interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat
Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des de la seva publicació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar des de la
seva publicació.
Salou, 20 de novembre de 2009. --- El secretari, Francisco Alijo
Moyano.

2009/15298 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Anunci
Per Decret d'Alcaldia núm. 158/2009, posteriorment ratificat
per acord de la Junta de Govern de data 14 de setembre de 2009,
es va adjudicar definitivament el contracte de gestió de la llar d'infants municipal els Petits Arcs, fet que es publica als efectes de l'ar-
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ticle 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del
sector públic.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: 154/2009

d) Import d'adjudicació: 232.291,45 euros més 37.166,63
euros (IVA). Import total: 269.458,08 euros
Sant Jaume dels Domenys, 17 de novembre de 2009. --L'alcalde, Martí Ventura Calaf.

2009/15585 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: concessió de la gestió de la llar d'infants municipal els Petits Arcs.
b) Butlletí o Diari Oficial i Perfil de contractant, data de publicació de l'anunci de licitació: BOP núm. 139 de data 1706-2009, DOGC 5404 de data 19-06-2009.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
4. Preu del contracte.
Preu: 162.078,44 euros (IVA inclós)
5. Adjudicació definitiva:
a) Data: 31/8/2009 (Decret 158/2009), 14/9/2009
(ratificació decret Junta Govern)
b) Concessionari: Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d'adjudicació: 139.722,79 euros més 22.355,65
euros (IVA). Import total: 162.078,43 euros

Departament Patrimoni

Anunci
Aprovades per resolució d'Alcaldia amb data 26 d'octubre de
2009 i ratificades íntegrament per la Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 2 de novembre de 2009, les bases que han de
regir en la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Tarragona
I Premi a projectes per estendre l'ús del català a Tarragona, per mitjà
del present anunci, i per a general coneixement, es publica el text
íntegre de les referides bases, que són del caire literal següent:
BASES DEL PREMI A PROJECTES PER ESTENDRE L'ÚS
DEL CATALÀ A TARRAGONA
OBJECTE
El Servei de Política Lingüística de l'Ajuntament de Tarragona
convoca el Premi a Projectes per Estendre l'Ús del Català a Tarragona
per estimular la generació i la implantació de projectes per
augmentar l'ús de la llengua catalana a la ciutat de Tarragona, especialment entre les persones joves i les persones nouvingudes.

Sant Jaume dels Domenys, 11 de novembre de 2009. --- L'alcalde,
Martí Ventura Calaf.

BENEFICIARIS
Es pot presentar al premi qualsevol persona, entitat, empresa o
col·lectiu que hi estigui interessat.

2009/15520 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

ADMISSIÓ D'ORIGINALS
Les persones o col·lectius participants poden presentar més d'un
projecte al premi. Els treballs poden presentar-se simultàniament a
d'altres convocatòries, tot i que en cas de ser guanyadores en qualsevol altra convocatòria, n'hauran de donar compte immediatament a
l'organització.

Anunci
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de
2009, es va adjudicar definitivament el contracte d'obres consistents
en l'obra d'adaptació de l'edifici centre cívic polivalent, fet que es
publica als efectes de l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: 175/2009
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció de l'objecte: execució de les obres d'adaptació
de l'edifici centre cívic polivalent.
d) Butlletí o Diari Oficial i Perfil de contractant, data de publicació de l'anunci de licitació: BOP núm. 181 de data
06/08/2009, DOGC 5439 de data 10/8/2009.
3. Tramitació, procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Preu del contracte.
Preu: 232.291,45 euros més 37.166,63 euros (IVA). Import
total: 269.458,08 euros
5. Adjudicació definitiva:
a) Data: 16/11/2009
b) Contractista: CELSO PORTELA CONSTRUCCIONS, SL
c) Nacionalitat: espanyola

ÒRGANS COMPETENTS PER A L'ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
Per decidir a quina entitat s'atorga la subvenció s'examinaran
conjuntament totes les sol·licituds presentades dintre del termini establert i es resoldrà en un acte administratiu.
1. Òrgan competent per a l'ordenació
L'òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la
Conselleria de Patrimoni Històric.
2. Òrgan competent per a la instrucció
L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la
Conselleria de Patrimoni Històric.
3. Òrgan competent per a la resolució
L'òrgan competent per a la resolució del procediment és el
tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea Econòmica,
Pressupostària, Serveis Centrals i Contractació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS PROJECTES
1. S'han de presentar en llengua catalana.
2. Han de ser preferiblement inèdits, encara que també se n'accepten de ja aplicats.
3. Han de ser aplicables a la realitat sociolingüística de
Tarragona.
4. Han de preveure actuacions de base que incideixin en l'ús real
de la llengua (en aquest sentit, no s'accepten projectes que es
limitin a campanyes publicitàries).
5. Han de constar, com a mínim, dels apartats següents:
5.1. Anàlisi de la realitat sociolingüística en què es basa cada
projecte
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Objectius generals i específics
Actuacions encaminades a l'assoliment dels objectius
Metodologia
Temporalització
Recursos humans i materials
Pressupost
Indicadors d'avaluació

CRITERIS DE VALORACIÓ
1. Originalitat del projecte.
2. Adequació a la realitat sociolingüística de Tarragona.
3. Capacitat per arribar a persones joves, a persones nouvingudes o a persones la llengua habitual de les quals no és el
català.
4. Capacitat per afavorir la participació i la implicació ciutadana
en les actituds responsables envers la llengua catalana i la
diversitat lingüística en general.
5. Viabilitat econòmica del projecte.
JURAT
La tinenta d'alcalde de Cultura, Patrimoni Històric i Ensenyament
Una persona representant de la Secretaria de Política Lingüística
Una persona representant del Centre de Normalització Lingüística
de Tarragona
Una persona representant del Departament de Filologia Catalana
de la URV
La tècnica de normalització lingüística del Servei de Política
Lingüística de l'Ajuntament de Tarragona, que actua com a
secretària
El veredicte del jurat serà inapel·lable i implicarà l'atorgament del
premi al guanyador del concurs. El veredicte es publicarà al tauler
d'anuncis de la corporació i als mitjans de difusió que es considerin
oportuns. Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se
seran resoltes pel jurat.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació
d'aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la
inexistència de drets de tercers en els treballs presentats.
Tarragona, 21 d'abril de 2009. --- LA TINENT D'ALCALDE DE
CULTURA, PATRIMONI I ENSENYAMENT, Rosa Rossell Rigau.
L'acord mitjançant el qual s'aproven les bases transcrites és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el Consell Plenari en el termini
d'un mes a partir de la data següent a la publicació d'aquest anunci
al BOP o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona en el termini de dos
mesos comptats també a partir de la data següent a la publicació
d'aquest anunci al BOP, tot això de conformitat amb l'establert als
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als articles 10, 14, 25 i 47 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i
sense perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi
procedent, d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la
citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Tarragona, 12 de novembre de 2009. --- EL SECRETARI
GENERAL ACCTAL., Manuel Sanmartín Suñer.

2009/15641 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament Patrimoni

Anunci

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI
1. Els projectes s'han de fer arribar a l'Oficina Municipal
d'Atenció Ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament de Tarragona
(Rambla Nova, 59) en un sobre tancat amb la indicació
següent: PREMI A PROJECTES PER ESTENDRE L'ÚS DEL
CATALÀ A TARRAGONA. Hi ha de constar un pseudònim i, a
més, un sobre tancat amb el pseudònim de l'autor i les dades
personals (nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i adreça
electrònica).
2. S'han de presentar en paper i en suport informàtic.

Aprovades per resolució d'Alcaldia amb data 26 d'octubre de
2009 i ratificades íntegrament per la Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 2 de novembre de 2009, les bases que han de
regir en la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Tarragona
per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de
les subvencions que atorga l'Ajuntament de Tarragona per a la realització de projectes de dinamització lingüística a Tarragona per a
entitats sense ànim de lucre, durant l'any 2009, per mitjà del present
anunci, i per a general coneixement, es publica el text íntegre de les
referides bases, que són del caire literal següent:

PREMI
L'import del premi és de 3.000 euros (del qual caldrà deduir les
retencions establertes a la Llei i Reglament de la renda de les persones
físiques que regeixin per l'any corresponent a la convocatòria). El jurat
es reserva el dret d'atorgar-lo a un sol projecte o de repartir-lo entre
un premi de 2.400 euros i un accèssit de 600 euros. També es
reserva el dret de declarar el premi desert.
La persona o col·lectiu guanyador del premi o mereixedor d'un
accèssit es compromet a cedir a l'Ajuntament els drets d'explotació de
l'obra, per a la qual cosa haurà de signar un document corresponent
com a condició d'eficàcia de l'acord del jurat.
El premi es lliurarà en el marc d'una activitat organitzada pel
Servei de Política Lingüística de l'Ajuntament de Tarragona.

"BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE
TARRAGONA PER A PROJECTES DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

RECOLLIDA DE PROJECTES NO PREMIATS
Els projectes no premiats es podran recollir al Servei de Política
Lingüística de l'Ajuntament de Tarragona (c/ Cavallers, 14) durant la
primera quinzena de gener de 2010. Per a la devolució caldrà acreditar-se en la forma prevista legalment. Transcorregut l'esmentat
període, el Servei de Política Lingüística decidirà què fer amb els
treballs no recollits.

1. OBJECTE
L'objecte d'aquestes bases específiques és, d'acord amb el que
preveu l'Ordenança general de subvencions aprovada pel Consell
Plenari de l'Ajuntament en data 8-03-05, regular i fixar els criteris i el
procediment de concessió de les subvencions que atorga l'Ajuntament
de Tarragona per a la realització de projectes de dinamització
lingüística a Tarragona per a entitats sense ànim de lucre.
2. PROCEDIMENT
El procediment per a la concessió de les subvencions previstes en
aquestes bases serà el de concessió en règim de concurrència
competitiva.
3. FINALITAT DE LES SUBVENCIONS
Subvencions per a projectes de dinamització lingüística
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és la
d'aportar recursos necessaris per al compliment dels objectius
següents:
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1. Fomentar les capacitats institucionals municipals de
democràcia i participació a partir de propostes que tinguin
com a objectius:
1.1. Millorar les estructures i la gestió dels serveis responsabilitat dels governs municipals.
1.2. Enfortir les capacitats dels municipis mitjançant el disseny
i la implantació de polítiques públiques.
1.3. Donar suport a processos de desenvolupament local en
què intervinguin de forma activa les institucions municipals juntament amb els actors de la societat civil.
1.4. Reforçar el teixit associatiu i la participació de la ciutadania en la gestió dels assumptes públics.
2. Fomentar les capacitats humanes i socials amb propostes que
tinguin com a objectius:
2.1. Enfortir la capacitat d'actuació de col·lectius organitzats i
de les persones que els integren per promoure activitats
relacionades amb la dinamització i la sensibilització
lingüístiques i la promoció de l'ús de la llengua catalana.
Es considerarà imprescindible la participació demostrada
d'aquests col·lectius en el disseny i execució del projecte.
3. Fomentar la presència pública i l'ús social de la llengua
catalana amb propostes que tinguin com a objectius:
3.1. Enfortir la capacitat d'organitzacions per treballar en el
manteniment, la protecció i l'extensió de l'ús social de la
llengua catalana.
3.2. Donar suport a iniciatives enfocades a augmentar la
presència pública i l'ús social de la llengua.
3.3. Donar suport a iniciatives enfocades a difondre aspectes
diversos relacionats amb la llengua catalana.
4. Fomentar i reforçar la tasca de sensibilització i educació de la
ciutadania i dels diversos actors presents a la ciutat acomplint
els objectius següents:
4.1. Impulsar el foment d'actituds lingüístiques individuals
responsables.
4.2. Difondre el coneixement d'aspectes diversos de la diversitat lingüística.
4.3. Difondre i fomentar la coneixença i l'aplicació dels drets
lingüístics: conceptes bàsics, perspectives i justificació de
la seva existència, etc.
4. REQUISITS I CONDICIONS DELS SOL·LICITANTS
Requisits exigibles a les entitats sol·licitants, que s'han d'acreditar degudament en la sol·licitud, de la manera especificada en la
base 8:
1. Que siguin persones jurídiques sense afany de lucre legalment
constituïdes.
2. Que hagin justificat qualsevol subvenció anterior atorgada per
l'Ajuntament, excepte en aquells casos en què encara no hagi
transcorregut el corresponent termini de justificació o de
pròrroga.
3. Que estiguin al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries amb l'Ajuntament i la resta d'administracions, i amb
la Seguretat Social.
4. Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la
informació exigida per participar en la convocatòria.
Les entitats beneficiàries de subvencions de l'Ajuntament que
tinguin pendent de justificar alguna subvenció d'exercicis anteriors,
poden sol·licitar una subvenció, d'acord amb aquestes bases, sense
haver justificat l'anterior, sempre que l'Ajuntament hagi concedit una
pròrroga per presentar la justificació en el termini establert a la
normativa corresponent.
5. FINANÇAMENT I DESPESES SUBVENCIONABLES
1. Tots els projectes han de preveure accions destinades a
fomentar el manteniment, la protecció, la presència pública i
l'ús de la llengua catalana.
2. Hi ha d'haver una participació activa de ciutadans de
Tarragona en el projecte.
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3. L'import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions
concedides amb la mateixa finalitat per altres administracions
públiques, no podrà ultrapassar el cost del projecte.
4. L'import de la subvenció es fixarà d'acord amb el pressupost i
la documentació aportada per l'entitat sol·licitant, i d'acord
amb les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.
L'Ajuntament podrà demanar aclariments i, en el seu cas,
imposar reduccions.
5. Per ser considerats elegibles a efectes de la convocatòria, les
despeses/costos hauran de:
5.1. Ser necessaris per a l'execució de l'acció, estar previstos
en la descripció dels costos imputables a cada partida i
atendre el principi de bona gestió financera i, en particular, de rendibilitat i eficàcia.
5.2. Estar vinculats clarament a les activitats previstes al
projecte.
5.3. Estar previstos per ser abonats durant el període d'execució de l'acció finançada per l'Ajuntament.
6. Tot i complint els requisits dels apartats anteriors d'aquestes
bases, l'Ajuntament no subvenciona despeses directament
vinculades o a càrrec dels següents tipus d'activitats:
6.1. Activitats encaminades a recaptar fons.
6.2. Beques individuals tant per a estudis com per cursos de
formació.
7. En cap cas són despeses subvencionables per l'Ajuntament:
7.1. Les provisions per possibles pèrdues o deutes.
7.2. Les despeses de procediments judicials.
7.3. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
7.4. Les despeses finançades per un altre finançador.
8. La realització dels projectes es durà a terme durant l'any corresponent a la convocatòria.
6. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es poden presentar al Registre General de
l'Ajuntament - Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, ubicada a la
Rambla Nova, 59, de Tarragona i en qualsevol dels registres oficials
de l'Ajuntament de Tarragona.
7. TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a
comptar l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent
al BOP de Tarragona.
8. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
1. Els interessats han de presentar les sol·licituds a qualsevol de
les oficines del Registre General de l'Ajuntament.
2. La sol·licitud s'haurà de formalitzar mitjançant el model establert, que estarà a disposició de les persones interessades al
web de l'Ajuntament; a l'Oficina Municipal d'Atenció
Ciutadana, ubicada a la Rambla Nova, 59, i al Servei de
Política Lingüística de l'Ajuntament, c/ Cavallers, 14 (Casa
Castellarnau).
3. No es tindrà en compte qualsevol documentació lliurada que
no s'acompanyi de la sol·licitud corresponent, si no és per a
annexar-la a un procediment ja iniciat (que s'haurà d'identificar
clarament).
4. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa
automàticament el coneixement i l'acceptació de les normes
que la regulen. També suposa l'autorització a l'Ajuntament de
Tarragona perquè pugui consultar a les administracions
públiques si l'entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social.
5. A la sol·licitud hi ha de constar, com a mínim:
5.1. Nom de la persona jurídica i NIF
5.2. Adreça a efectes de notificacions i telèfons de contacte
5.3. Nom de la persona física que actua en nom de la
persona jurídica (que ha de signar la sol·licitud)
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5.4. Fets, raons i petició concreta. S'ha d'indicar la quantitat
que es demana, a més de la resta de dades econòmiques
5.5. Lloc i data
6. Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, el
formulari emplenat amb les dades del projecte pel qual es
demana la subvenció.
7. La sol·licitud haurà d'acompanyar-se amb la documentació
següent:
7.1. Documentació administrativa:
7.1.1. Fotocòpia compulsada del NIF.
7.1.2. Certificat del nombre de socis o de membres
associats, o patrons, en el supòsit de fundacions.
7.1.3. Relació dels membres de la Junta Directiva de l'entitat, amb data del seu nomenament i indicació
del personal empleat, ja siguin alliberats o voluntaris.
7.1.4. Declaració responsable del representant legal
conforme l'entitat està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La
presentació de la sol·licitud de subvenció
comporta l'autorització del sol·licitant perquè
l'Ajuntament de Tarragona obtingui directament
de l'Agència Tributària el certificat telemàtic que
acrediti (d'acord amb l'article 18 del Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions) que està al corrent de les
obligacions tributàries. No obstant això, el
sol·licitant podrà denegar expressament el
consentiment mitjançant la presentació d'un escrit
que caldrà incorporar a la documentació administrativa. En aquest cas haurà d'aportar la certificació.
7.1.5. Declaració responsable de no estar sotmès en
cap de les incompatibilitats establertes per l'article 13 de la Llei general de subvencions.
7.1.6. Declaració de les subvencions sol·licitades, i
rebudes si fos el cas, d'altres administracions o
ens públics, pel projecte que es presenta.
7.1.7. Fotocòpia compulsada del DNI dels representants
(la persona que signa la sol·licitud) i acreditació
de la representació, a través de qualsevol mitjà
admès en dret. En tot cas, es pot usar un model
en què el secretari de l'entitat certifica sobre l'assemblea de la junta en la qual s'acordà sol·licitar
la subvenció i donar poders al representant per
fer-ho.
7.1.8. Fitxa de les dades bancàries per possibilitar la
transferència de fons al beneficiari en cas que
sigui atorgada la subvenció. Aquesta sol·licitud
de transferència ha d'anar signada per un representant de l'entitat i diligenciada per l'entitat
bancària.
7.1.9. Compromís de fer constar en els materials de
difusió i publicitat del projecte que es presenta el
logotip de l'Ajuntament de Tarragona i la frase
"Amb la col·laboració del Servei de Política
Lingüística de l'Ajuntament de Tarragona".
7.1.10. Declaració de vigència de documentació anteriorment presentada.
7.2. Documentació tècnica (projecte i annexos):
7.2.1. Origen i breu definició del projecte
7.2.2. Objectius, activitats i resultats previstos
7.2.3. Beneficiaris
7.2.4. Localització
7.2.5. Calendari d'execució del projecte
7.2.6. Mecanismes d'avaluació
7.2.7. Pressupost
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9. PRIORITATS DELS PROJECTES
1. Actuacions per l'extensió de l'ús social de la llengua que
tinguin com a principals beneficiàries persones joves, persones
nouvingudes o persones que no s'expressin habitualment en
llengua catalana.
2. Actuacions que comportin una continuïtat amb projectes d'anys
anteriors o que s'insereixin dins d'un programa més ampli de
sensibilització i dinamització lingüística.
3. El nombre de projectes beneficiaris es decidirà anualment en
funció dels fons disponibles.
4. En cas que dos o més projectes siguin avaluats amb la mateixa
puntuació, es repartirà l'import de l'ajut entre les diverses
entitats que hagin obtingut la mateixa puntuació.
10. ÒRGANS COMPETENTS PER A L'ORDENACIÓ,
INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
Per decidir a quina entitat s'atorga la subvenció s'examinaran
conjuntament totes les sol·licituds presentades dintre del termini establert i es resoldrà en un acte administratiu.
1. Òrgan competent per a l'ordenació
L'òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la
Conselleria de Patrimoni Històric.
2. Òrgan competent per a la instrucció
L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la
Conselleria de Patrimoni Històric.
3. Composició de la comissió d'avaluació
La tinent d'alcalde de Cultura, Patrimoni Històric i Ensenyament
i la tècnica de normalització lingüística municipal.
4. Òrgan competent per a la resolució
L'òrgan competent per a la resolució del procediment és el
tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea Econòmica,
Pressupostària, Serveis Centrals i Contractació.
11. ADMISSIÓ I AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
L'Ajuntament examinarà i avaluarà les sol·licituds.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es
revisaran tots els projectes proposats pels sol·licitants a fi de determinar-ne l'admissibilitat tenint en compte:
1. La conformitat de la sol·licitud amb les bases reguladores i amb
la convocatòria (verificació que la sol·licitud està completa i la
documentació és l'adequada).
2. Elegibilitat dels sol·licitants i els projectes (verificació de l'admissibilitat del sol·licitant i de les activitats segons els requisits
definits a les bases quarta i cinquena).
3. Les sol·licituds admeses s'avaluaran per tal de determinar la
qualitat de les propostes, inclòs el pressupost proposat, de
conformitat amb els criteris d'avaluació establerts en la base
12, i amb els condicionants establerts en l'apartat 7 d'aquesta
base.
4. L'Ajuntament pot convocar els interessats a fi de sol·licitar-los
qualsevol aclariment en relació amb la sol·licitud presentada.
5. L'avaluació preveu la possibilitat de sol·licitar a les entitats una
reformulació dels pressupostos de les sol·licituds que obtinguin
una puntuació superior a 50 punts, així com de la corresponent matriu de planificació i d'altres elements, de tal manera
que les propostes finalment finançades s'ajustin als criteris establerts en aquesta normativa.
6. En cas que el pressupost total de les sol·licituds que superin els
50 punts excedeixi el pressupost total disponible en la convocatòria, l'Ajuntament discriminarà entre el conjunt de
sol·licituds, per ordre de puntuació de major a menor.
7. Si la puntuació obtinguda és inferior a 50 punts el projecte no
es finançarà.
12. CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Els projectes admesos s'avaluaran d'acord amb un barem de
100 punts que tindrà presents els criteris següents:
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Criteris de valoració dels projectes: puntuació
1. Pertinença .................................................................30
1.1. És pertinent la proposta respecte a algun dels
objectius d'aquestes bases? Únicament es consideraran puntuables aquelles propostes que
s'acullin com a mínim a un dels objectius descrits a
la base 3. Aquest criteri serà eliminatori. Si es
compleix aquesta condició, el projecte serà
valorat amb 10 punts. Si no es compleix, el
projecte rebrà 0 punts, sense ponderar. ..................10
1.2. Adequació a les necessitats de la població i/o
existència de treball previ per a l'elaboració del
projecte i argumentació adequada de la conveniència del projecte (per què aquests objectius
específics, però especialment per què aquestes
accions i no altres). ...............................................5
1.3. El pla d'acció és clar, viable, factible i aplicable a
la realitat de Tarragona? (bona anàlisi de la
realitat, objectius clars, descripció de les activitats,
descripció del cronograma, descripció del pressupost, etc.)........................................................10
1.4. Estan clarament definits els participants en el
projecte i la seva selecció i participació en el
projecte. Hi ha una atenció especial al treball amb
joves i/o nouvinguts. .............................................5
2. Capacitat operativa dels agents participants ...................15
2.1. Té l'entitat sol·licitant experiència i capacitat de
gestió administrativa de projectes adequada? (en
particular, capacitat per gestionar el seguiment
administratiu fonamental del pressupost).....................5
2.2. Té l'entitat sol·licitant una experiència de gestió
operativa adequada i una experiència tècnica
adequada? ..........................................................5
2.3. Integració amb altres experiències (tant de la
mateixa entitat com de l'Administració o d'altres
entitats). ...............................................................5
3. Metodologia..............................................................15
3.1. Es fonamenta el projecte en una estructura
coherent, sòlida, clara i correctament elaborada? .....10
3.1.1. Formulari degudament emplenat.
3.1.2. Ordre de general a concret i vincles d'es
tructura clars.
3.1.3. Objectius generals, objectius específics i
resultats conceptualment ben definits.
3.1.4. Activitats clarament descrites.
3.1.5. Temporalització ben planificada.
3.1.6. Recursos humans, materials i tècnics degudament descrits.
3.2. El projecte és innovador en els seus plantejaments
(presenta elements d'innovació respecte aquest
àmbit)..................................................................5
4. Sostenibilitat i viabilitat.................................................20
4.1. És viable l'actuació tenint en compte la realitat de
la ciutat de Tarragona i els recursos humans i
econòmics de què es disposa? ..............................10
4.2. Característiques del pressupost. Es presenta un
pressupost complet, clar i correctament elaborat?
(en concret, el pressupost s'ha de presentar detallat
en partides i activitats)............................................5
4.3. Són raonables les despeses fixades en relació amb
les necessitats de les activitats previstes?....................5
5. Impacte.....................................................................15
5.1. L'estratègia i metodologia fan preveure l'assoliment
dels objectius de sensibilització i dinamització
lingüístiques que es pretenen. ................................10
5.2. Està previst que el projecte aconsegueixi ressò
ciutadà................................................................5
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6. Avaluació ....................................................................5
6.1. El projecte incorpora sistemes adequats de
seguiment, control i avaluació..................................5
TOTAL ........................................................................100
La quantia individualitzada de la subvenció es repartirà proporcionalment tenint en compte la puntuació obtinguda per cada
projecte.
13. IMPORT, QUANTIES MÀXIMES, APLICACIÓ I
CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L'import que es destinarà per a l'atorgament de les subvencions
regulades per aquestes bases s'establirà en la convocatòria corresponent a cada any.
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i
se satisfaran amb càrrec a la partida 06040.45163.48100
Aportacions de premis i beques lingüístiques.
L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la
declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les
circumstàncies indicades a l'article 58.2.a del Reglament de la Llei
general de subvencions.
14. RESOLUCIÓ
La conselleria de Patrimoni Històric actuarà com a òrgan instructor
del procediment, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió
d'avaluació i formularà una proposta de resolució provisional. La
proposta de resolució provisional estarà degudament motivada i
haurà de notificar-se als interessats a fi que, de conformitat amb el
que estableix l'art. 27.1 de la Llei general de subvencions, reformulin
la sol·licitud, en el termini de 10 dies hàbils, a fi d'ajustar els compromisos i condicions del projecte presentat a la proposta de resolució
provisional. En cas que no ho facin, s'entendrà que han desistit en la
seva sol·licitud, circumstància que haurà de notificar-se d'acord amb
les normes de procediment general.
La proposta de resolució provisional serà notificada als interessats
en els termes regulats a l'art. 24.4 de la LGS, llevat que, tal com
s'indica a les bases, no es tinguin en compte altres al·legacions i
proves que les adduïdes pels interessats.
Les entitats han de presentar una memòria del projecte adaptada
a la proposta de subvenció, on constarà l'adequació del projecte a
la proposta de subvenció. Aquesta memòria no ha d'incloure
continguts i actuacions diferents dels consignats inicialment en la
sol·licitud inicial de subvenció. Un cop la memòria adaptada tingui la
conformitat de la comissió d'avaluació es remetrà la proposta de resolució al tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea de Gestió Econòmica,
Pressupostària, Serveis Centrals i Contractació.
Quan la proposta de resolució provisional s'ajusti a la sol·licitud i no
figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres
al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats, la proposta de
resolució provisional formulada tindrà el caràcter de definitiva.
El tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea de Gestió Econòmica,
Pressupostària, Serveis Centrals i Contractació, prèvia fiscalització de
l'expedient, adoptarà la resolució de concessió de subvencions definitiva. La resolució haurà de ser motivada i haurà d'expressar la
relació d'entitats sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció,
així com la quantia concedida. La resolució haurà de contenir, a més,
la relació detallada de les sol·licituds desestimades.
Les propostes de resolució provisional i definitiva no atorguen cap
dret a favor del beneficiari proposat davant de l'Administració mentre
no s'hagi notificat la resolució definitiva de la concessió de la
subvenció.
La resolució del tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea de Gestió
Econòmica, Pressupostària, Serveis Centrals i Contractació es dictarà
i notificarà als sol·licitants en el termini màxim de quatre mesos
comptats a partir de la publicació de la convocatòria en el BOP de
Tarragona. En el supòsit que, un cop resolta la convocatòria pública
de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podran atendre sol·licituds que
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haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds
s'haguessin presentat a la convocatòria en el termini en què estava
oberta; que compleixin tots els criteris, requisits, procediment i altres
punts d'aquestes bases, i condicionant-ho a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient.
Transcorregut el termini màxim establert sense que s'hagi dictat i
notificat resolució expressa, la sol·licitud es podrà entendre desestimada per silenci administratiu.
La decisió de rebuig d'una sol·licitud o de no concedir una
subvenció es basarà en alguna de les següents raons:
1. Sol·licitud rebuda fora de termini.
2. Incompliment d'algun dels requisits descrits a les bases de la
present convocatòria.
3. No assolir la puntuació mínima necessària per l'atorgament.
15. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
No es podrà pagar la subvenció mentre el beneficiari no es trobi
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social o sigui deutor per resolució on es declari la
procedència de reintegrament d'una anterior subvenció, tinguin
pendent de justificar alguna subvenció o tingui deutes amb
l'Ajuntament.
El Servei de Política Lingüística haurà de remetre l'expedient a la
Intervenció Municipal amb un informe que acrediti l'adequació de la
documentació sol·licitada i del projecte subvencionable a les bases
de la convocatòria.
El pagament de les subvencions s'efectuarà segons les previsions
econòmiques de l'Ajuntament, tenint en compte la naturalesa del
projecte, en un únic termini, un cop notificada la resolució de
concessió, mitjançant una transferència bancària.
16. OBLIGACIONS DE L'ENTITAT BENEFICIÀRIA
Les entitats beneficiàries de les subvencions, a més del que preveu
l'article 6 de l'Ordenança general de subvencions d'aquest
Ajuntament, estan obligades a complir l'obligació següent:
- Posar el nom del Servei de Política Lingüística en tots els materials de difusió que s'editin per promocionar l'activitat.
- En cas que se'ls requereixi, participar en un acte en què s'expliqui la destinació dels fons rebuts i de l'execució dels projectes
de sensibilització i dinamització lingüístiques.
17. CONTROL, SEGUIMENT I AVALUACIÓ
D'acord amb el que estableixen els art. 14.1 c) i 32.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les entitats
beneficiàries de la subvenció se sotmetran a les actuacions de
comprovació, seguiment, i avaluació que determini el Servei de
Política Lingüística, en qui es delega l'exercici d'aquesta
competència, facilitant tota la informació requerida, amb la finalitat
de verificar l'execució correcta dels projectes subvencionats.
Igualment les entitats beneficiàries se sotmetran a les actuacions
de control financer que correspon a la Intervenció General de
l'Ajuntament. Les entitats subvencionades hauran de facilitar, quan
se'ls sol·liciti, el grau de compliment dels projectes, d'acord amb el
calendari i instruccions de seguiment dictades pel Servei de Política
Lingüística.
18. MODIFICACIONS
1. Les modificacions relatives a l'entitat sol·licitant, com ara canvis
en la junta directiva, canvi d'adreça, modificacions estatutàries
o canvis en el compte bancari es notificaran per escrit a
l'òrgan instructor del procediment.
2. Les entitats hauran de dur a terme l'activitat subvencionada
d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi haurà de
comunicar-se a l'òrgan instructor mitjançant la presentació d'un
informe escrit, tan bon punt es produeixi, en què es justifiquin
les causes que l'originen.
3. Els imports de les partides pressupostàries podran variar
respecte de les estimacions originals, sempre que es
compleixin les següents condicions:
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3.1. No afectin a l'objectiu general del projecte.
3.2. La incidència financera es limiti a una transferència entre
partides pressupostàries que impliquin una variació
inferior al 15% de l'import original de cada partida pressupostària afectada.
4. Modificacions substancials. A aquest efecte, es considera una
modificació substancial:
4.1. Canvis en els objectius generals o específics.
4.2. Modificacions superiors al 15% de les partides pressupostàries aprovades.
4.3. Subvencions obtingudes amb posterioritat a les consignades a la sol·licitud de la subvenció.
4.4. Canvis que afectin a l'execució del cronograma del
projecte.
5. Les entitats sol·licitaran autorització per escrit, de manera
prèvia i expressa, adreçada a l'òrgan instructor per fer qualsevol modificació substancial de l'activitat subvencionada.
6. Les sol·licituds de modificacions substancials han d'estar motivades, s'han de formular així que apareguin les circumstàncies
que les originen i s'hi han d'especificar les repercussions pressupostàries i del cronograma que impliquen.
7. L'òrgan competent per autoritzar o desestimar les possibles
modificacions substancials serà el tinent d'alcalde coordinador
de l'Àrea de Gestió Econòmica, Pressupostària, Serveis
Centrals i Contractació.
8. En cas de tractar-se de modificacions no substancials, l'òrgan
competent per autoritzar o desestimar aquestes modificacions
serà l'òrgan instructor del procediment.
19. JUSTIFICACIÓ (BASES D'EXECUCIÓ)
1. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria queden obligats a justificar les despeses efectuades i estan sotmesos al control
financer de l'Ajuntament, d'acord amb el que disposen la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les
bases d'execució del pressupost municipal vigent i altra
normativa concordant.
2. Cal que la justificació es presenti en el termini d'un mes, un cop
finalitzada l'actuació subvencionada.
3. Cal que es presentin factures o documentació equivalent per
l'import total que hagi costat l'activitat.
4. Les deficiències en la justificació de qualsevol d'aquests
aspectes pot comportar l'inici de l'expedient de reintegrament.
5. El termini de presentació de la justificació només es podrà
prorrogar si es presenta un informe justificatiu de la demora,
d'acord amb els requisits establerts a la base 20 d'aquest
document i amb el que s'especifica a les bases d'execució del
vigent pressupost municipal, i aquest rebi la conformitat de
l'Ajuntament.
6. Els justificants hauran de correspondre a l'exercici en què s'ha
realitzat el projecte subvencionat.
7. Els justificants es presentaran mitjançant compte justificatiu
simplificat amb la documentació prevista a l'art. 75 del RLGS
i les BEP: memòria d'actuació de les activitats, relació classificada de les despeses i inversions i detall d'altres ingressos o
subvencions.
8. L'ampliació del termini per justificar es podrà realitzar sempre
que es donin els requisits de l'art. 70 del RLGS.
9. Les entitats beneficiàries de les subvencions regulades en
aquestes bases també hauran de presentar, juntament amb la
documentació requerida en els apartats anteriors, una memòria
final d'execució del projecte, on hi constarà, com a mínim:
9.1. L'entitat
9.2. El títol del projecte
9.3. El període d'execució
9.4. El resum econòmic del projecte
9.5. El número de beneficiaris
9.6. Modificacions sol·licitades i l'anàlisi de la seva necessitat
9.7. Actuacions realitzades
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9.8. Objectius previstos, quantificats en la mesura que sigui
possible
9.9. Resultats obtinguts quantificats i valorats, en funció dels
indicadors previstos en el projecte
9.10. Desviacions respecte del objectius previstos
9.11. Material de difusió i articles de premsa generats
9.12. Conclusions
20. SOL·LICITUD DE PRÒRROGUES PER A LA FINALITZACIÓ DE
LA INTERVENCIÓ
Sempre que la data real de finalització del projecte sobreïxi una
desviació de 6 o més mesos respecte a la data inicialment prevista,
l'entitat haurà de presentar per escrit a l'òrgan instructor una sol·licitud
de pròrroga. La durada màxima de les pròrrogues que es pot
sol·licitar serà com a màxim la meitat del període atorgat per a la
justificació.
La sol·licitud de pròrroga haurà d'anar acompanyada d'un
informe en què es justifiquin les causes que l'originen. Les entitats
hauran de comunicar la necessitat d'una pròrroga tan bon punt
aquesta sigui previsible. L'acceptació de la pròrroga queda sotmesa
a la valoració que l'Ajuntament faci de la justificació presentada, així
com dels terminis sol·licitats.
Transcorreguts 3 mesos de la data de finalització inicialment
prevista, l'Ajuntament no acceptarà cap sol·licitud de pròrroga i considerarà el projecte com a finalitzat. En aquest cas, l'entitat haurà de
presentar el corresponent informe final i la justificació econòmica en
els terminis establerts en la base 19. L'import de la subvenció no
executada quedarà a disposició de l'Ajuntament i, en cas que
s'hagués lliurat a l'entitat, aquesta l'haurà de tornar.
21. RÈGIM JURÍDIC
En tot allò que no estigui previst en aquestes bases s'aplicaran
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Tarragona;
les Bases d'execució del pressupost municipal; la Llei 38/2003,
general de subvencions, el reglament i altres normes que la desenvolupin; la Llei 30/1992, de 26 de novembre de regim jurídic i del
procediment administratiu comú, i altra normativa concordant.
22. DEPARTAMENT GESTOR
El Departament gestor encarregat tramitar tot l'expedient de
concessió de les subvencions regulades per aquestes bases és el
Servei de Política Lingüística, dependent de la Conselleria de
Patrimoni Històric.
23. PUBLICITAT
Un cop aprovades aquestes bases i la convocatòria, es publicaran al BOP de Tarragona i s'inclouran al web de l'Ajuntament de
Tarragona.
Per obtenir qualsevol informació sobre aquesta convocatòria
caldrà posar-se en contacte amb el Servei de Política Lingüística de
l'Ajuntament, a traves dels següents mitjans:
Telèfon: 977 24 22 20 (extensió 7315).
Correu electrònic: politica_linguistica@tarragona.cat
DISPOSICIONS FINALS
Les subvencions tenen caràcter ocasional, estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per als exercicis successius.
L'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil,
mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a
què restin obligades les persones o entitats destinatàries de les
subvencions.
Tarragona, 21 d'abril de 2009. --- LA TINENT D'ALCALDE DE
CULTURA, ENSENYAMENT I PATRIMONI, Rosa Rossell Rigau".
L'acord mitjançant el qual s'aproven les bases transcrites és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el Consell Plenari en el termini

d'un mes a partir de la data següent a la publicació d'aquest anunci
al BOP o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels
jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos
mesos comptats també a partir de la data següent a la publicació
d'aquest anunci al BOP, tot això de conformitat amb l'establert als
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als articles 10, 14, 25 i 47 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i
sense perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi
procedent, d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la
citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Tarragona, 11 de novembre de 2009. --- El secretari general,
acctal., Manuel Sanmartín Suñer.

2009/15820 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de 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 al Sr. Francesc
Jerez Martí el tràmit de vista i audiència de l'expedient de data 31
d'agost de 2009 en relació a la reclamació de responsabilitat patrimonial incoada d'ofici arran dels informes emesos per la Guàrdia
Urbana i la Brigada Municipal en dates 1 i 16 d'octubre de 2008
en relació a les lesions patides per l'esmentat senyor el dia 1 d'octubre de 2008 durant les festes del Roser quan l'esmentat senyor, com
a membre del jurat dels premis del concurs d'allioli, va baixar per les
escales de l'empostissat que estava col·locat a la plaça Santiago
Rusiñol i les escales van cedir, 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:
"De conformitat amb el disposat per l'Alcaldia, mitjançant Decret
de 25 d'abril de 1988 i a fi de complir l'establert a l'art. 11 del Reial
Decret 429/93 pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de
les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, com a tràmit previ abans de redactar la proposta de resolució
i tenint en compte la vostra qualitat d'interessat, se us posa de
manifest la relació de documents obrants a l'expedient amb la finalitat
que en el termini de QUINZE DIES, a comptar des del següent hàbil
a aquell en què rebi aquesta comunicació, pugui examinar l'expedient i obtenir còpia dels documents que estimi convenients, previ
pagament de la taxa corresponent, i presentar al Registre General
d'aquest Ajuntament les al·legacions així com els documents i justificacions que estimeu pertinents, significant-li que la petició de còpia
de documents no interromp el termini per presentar al·legacions."
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.
Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs ja que
es tracta d'un acte tràmit que no decideix directament ni indirectament
el fons de l'assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el
procediment, no produeix indefensió ni perjudici irreparable a drets i
interessos legítims, segons determina l'art. 107.1 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 es posa de manifest que en el
termini de QUINZE DIES, a comptar des del següent hàbil a aquell
en què es publiqui aquest anunci, es pot examinar l'expedient i
obtenir còpia dels documents que s'estimin convenients, previ
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pagament de la taxa corresponent, i presentar al Registre General
d'aquest Ajuntament les al·legacions així com els documents i justificacions que s'estimin pertinents.

2. Objecte del contracte.
a) Descripció: obres d'escenografia, audiovisuals i acústica del
Teatre Auditori de Torredembarra.

Tarragona, 17 de novembre de 2009. --- El secretari general,
p.d., Manuel Sanmartín Suñer.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert

2009/16030-U – AJUNTAMENT DE TIVISSA

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE TIVISSA SOBRE ADJUDICACIÓ
PROVISIONAL D'UN CONTRACTE D'OBRES
1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció
de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Tivissa
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria-Intervenció
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: oficines de l'Ajuntament de Tivissa
2) Domicili: c/ castell, 2
3) Localitat i codi postal: Tivissa; 43746
4) Telèfon: 977418014
5) Fax: 977418359
6) Adreça electrònica: aj.tivissa@altanet.org
7) Adreça d'Internet del perfil de contractant:
https://aj.tivissa@altanet.org.
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins
a la data límit de presentació de les ofertes
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: contracte d'obra
b) Descripció: obres de millora del tram de la carretera N340a del p.k. 1.117,100 al p.k. 1.119,160 al TM de
Tivissa
c) Lloc d'execució:
1) N-340 A Pk 1.117,100 a 1.119,160
2) Localitat i codi postal: Tivissa; 43746
d) Termini d'execució: 4 mesos
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat
c) Forma: amb publicitat
4. Pressupost base de la licitació:
a) Import: el preu màxim de la contractació es fixa en la quantitat de 456.437,98 euros IVA inclòs, i inclou: l'execució de
les obres mes els imports corresponents a projecte, direcció
d'obra, projecte i direcció de seguretat e higiene i estudis
topogràfics
5. Adjudicació provisional:
a) Data adjudicació provisional: 27/11/2009
b) Contractista: Paviments Asfàltics Mora d'Ebre, SA.
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de la adjudicació: 456.437,98 euros IVA, despeses
de projecte, topografia, direcció d'obres i coordinació i
estudi de Seguretat i Salut
Tivissa, 27 de novembre de 2009. --- L'alcalde, Jordi Jardí Pinyol.

2009/14887 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE D'OBRES
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Torredembarra.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació i
patrimoni
c) Número d'Expedient: AG11/G521/09/05

4. Pressupost base de licitació: 382.403,45 euros, IVA exclòs
5. Adjudicació provisional.
a) Òrgan: la Junta de Govern Local
b) Data: 1 d'octubre de 2009
c) Entitat: ABANTIA INSTALACIONES, SA.
d) Nacionalitat: espanyola
e) Import adjudicació: 379.418,69 euros (IVA exclòs).
6. Adjudicació definitiva.
a) Òrgan: la Junta de Govern Local
b) Data: 29 d'octubre de 2009
c) Entitat: ABANTIA INSTALACIONES, SA.
d) Nacionalitat: espanyola
e) Import adjudicació: 379.418,69 euros (IVA exclòs).
Torredembarra, 30 d'octubre de 2009. --- L’alcalde, Daniel
Masagué Pere.

2009/15799 – AJUNTAMENT DE VALLS

Edicte
Transcorregut el termini legal d'exposició pública de l'aprovació
inicial de les Bases reguladores de l'atorgament d'ajuts per la implantació de noves empreses al Barri Antic, publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona el 29 d'octubre de 2009, i
sotmeses a informació pública per edicte al tauler d'anuncis de l'
Ajuntament de Valls durant el període comprès entre el 30.10.09 i el
21.11.09, i vist que dins el període d'informació pública no s'han
presentat al·legacions, es procedeix a l'aprovació definitiva de les
esmentades bases, de les quals el text íntegre és el que segueix:
"CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1.1. Aquestes bases tenen per objecte l'estructuració i establiment
de criteris per a la concessió d'ajuts destinats a afavorir la implantació
de noves empreses en l'àmbit del centre històric de Valls emmarcat
dins les línies de treball de dinamització econòmica que estableix la
vigent Llei de Barris i que serà desenvolupada per l'Oficina per a la
Dinamització Econòmica del Barri Antic (ODEBA).
1.2. Atenent al fet que la línia d'ajuts proposada s'associarà al
desenvolupament del programa derivat de la Llei de barris, les
presents bases seran vigents fins al 31 de desembre de 2010, sens
perjudici de l'ampliació d'aquest termini en cas que, en el mateix
sentit, sigui ampliada la durada de la Llei de Barris.
Article 2. Definició de la subvenció
Les subvencions regulades per les presents bases, tenen com a
objectiu donar suport a la implantació de nous establiments, o al
trasllat d'existents, dins l'àmbit del Barri Antic, mitjançant el confinançament dels costos de lloguer dels locals on s'implantin les activitats corresponents.
Article 3. Atorgament de les subvencions
L'atorgament de les subvencions establertes en aquestes bases, es
realitzarà d'acord amb les normes següents:
1.- Tindran caràcter voluntari i eventual.
2.- Es podrà la subvenció revocar pel canvi del tipus d'activitat de
la nova empresa, per la suspensió del seu funcionament o pel canvi
de titular
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Article 4. Condició de beneficiari
No podran obtenir subvenció els beneficiaris per qualsevol
concepte de l'Ajuntament de Valls.
Article 5. Publicitat de la col·laboració de l' ajuntament i Llei de
Barris
Tots aquells nous comerços o empreses que siguin beneficiàries
dels ajuts establerts a les presents bases, faran constar, expressament,
aquest suport bé en els rètols i espais anunciadors dels mateixos, bé
en el material publicitari siguin anuncis, cartells o qualsevol altra
suport i en qualsevol mitjà gràfic, audiovisual o per Internet d'acord
amb les indicacions que siguin realitzades pels serveis tècnics municipals
CAPITOL II: SOL·LICITANTS
Article 6. Sol·licitants
6.1.- Podran sol·licitar subvenció totes aquelles persones interessades en la instal·lació, o trasllat, d'una empresa dins l'àmbit del Barri
Antic de Valls, sigui aquesta de caràcter comercial o de qualsevol
altra mena amb l'única limitació que aquella que deriva del
compliment de les condicions necessàries per a l'atorgament de la
corresponent llicència d'activitat en l'àmbit urbà indicat.
6.2.- Es podran acollir a aquestes bases aquelles empreses que,
tot i no haver iniciat la seva activitat, hagin contractat el lloguer del
local en els 6 mesos anteriors a la presentació de sol·licituds.
Article 7. Línies de subvenció
7.1.- Els ajuts per a la promoció empresarial al Barri Antic correspondran al pagament d'una part del lloguer del local, per un període
màxim de 15 mesos, i d'acord amb els següents percentatges:

Subvenció per al cofinançament de lloguers per a la implantació de
noves empreses al Barri Antic
Període
0 a 3 mesos 3 a 6 mesos 6 a 9 mesos 9 a 12 mesos 12 a 15 mesos
Finançament
fins al:
90,00%
70,00%
50,00%
30,00%
10,00%
7.2.- Amb caràcter general, aquests ajuts no superaran els 2.500
euros per cada nova empresa, distribuïts temporalment d'acord amb
els criteris i percentatges establerts en el punt anterior.
7.3.- Els terminis de la subvenció seran establerts en funció de
l'aprovació del pla de viabilitat per a cadascuna de les propostes de
nova empresa.
Article 8. Termini per al desenvolupament de l'actuació objecte
de subvenció.
La contractació del lloguer del local s'haurà d'iniciar amb posterioritat a la concessió de la subvenció a excepció d'aquells sol·licitants que es trobin en les condicions que regula l'article 6.2.
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2.- Declaració responsable de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
3.- Descripció de l'activitat econòmica a desenvolupar, que
inclogui el pla de viabilitat econòmica, així com dels objectius que es
plantegen assolir derivats de l'actuació per a la qual es demana
subvenció d'acord amb les condicions establertes a l'article 12è
d'aquestes bases.
Article 11. Presentació de sol·licituds.
La documentació anteriorment indicada, es presentarà al Registre
General de l'Ajuntament en els terminis indicats en la convocatòria
corresponent.
Article 12. Factors de valoració de sol·licituds.
12.1.- Com a criteri general, es valorarà el grau de viabilitat de
la proposta empresarial i la seva adequació i complementarietat
respecte a l'entorn comercial i empresarial existent tenint com a
referència les directrius emeses des del POEC.
12.2.- Per a cadascuna de les convocatòries que estableix l'article 13è, l'Ajuntament, a proposta de la Regidoria de Barri Antic,
podrà establir criteris de priorització que, convenientment justificats,
indiquin quines són les actuacions /activitats de nova implantació
que es consideren preferents.
Article 13. Convocatòria de subvencions
La convocatòria de subvencions es realitzarà amb caràcter anual
establint-se, per a cada exercici, el import de la partida destinada a
l'atorgament d'ajuts a fons perdut que serà vigent a partir de l'aprovació del pressupost corresponent així com els terminis de presentació
de les peticions i altres requisits que es considerin escaients.
Article 14. Compatibilitat de les subvencions
Els ajuts contemplats a les presents bases, són compatibles amb
aquelles altres que, amb el mateix objectiu de la dinamització
comercial, es gestionen des de l'Ajuntament de Valls, o qualsevol altra
ajut corresponent a altres administracions, institucions o similars.
CAPÍTOL V: JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES, ATORGAMENT
DE LA SUBVENCIÓ I PAGAMENT DE LA MATEIXA
Article 15. Tràmit per a l'atorgament de la subvenció
L'atorgament de la subvenció, es formalitzarà mitjançant proposta
de la Regidoria de Barri Antic i dels Programes de la Llei de Barris,
d'acord amb l'informe dels serveis tècnics de la Regidoria de Barri
Antic/ODEBA, que s'elevarà a la Junta de Govern per a la seva aprovació o denegació si s'escau, havent-se de resoldre la sol·licitud
corresponent en el termini màxim de 3 mesos des de la data de la
seva presentació.

Article 9. Consignació pressupostària i possibilitat de la seva
modificació.
L'Ajuntament consignarà, a càrrec de la partida 10201-7211470 /10201-7-4 els imports destinats al pagament de les subvencions contemplades a les presents bases. La part corresponent a les
anualitats futures restarà subordinada al crèdit que s'autoritzi en els
respectius pressupostos.

Article 16. Justificació
16.1.- Atorgada la subvenció, i efectuada la contractació del
local per part del titular de la nova implantació empresarial, es justificarà la despesa amb la presentació dels rebuts originals de
pagament del lloguer. Aquesta justificació es presentarà amb periodicitat quadrimestral els mesos de març, juliol i novembre.
16.2.- En qualsevol cas, caldrà justificar el compliment de l'establert a l'article 5è pel que fa a la presència en material publicitari de
la col·laboració de l'Ajuntament en la realització de l'actuació corresponent.
16.3.- Rebuda la documentació anterior, l'Ajuntament procedirà
a la seva verificació procedint, en el seu cas a emetre la proposta per
al pagament efectiu de la subvenció."

Article 10. Documentació per a sol·licituds.
Els interessats per a la tramitació de la sol·licitud de subvenció,
hauran de presentar la documentació següent:
1.- Instància individualitzada, signada pel titular del comerç o
empresa interessats -o bé persona autoritzada- acreditant la seva
capacitat per actuar com a representants legals de la mateixa.

Contra el mateix, que esgota la via administrativa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2
mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, davant la
Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, d'acord amb els art.101.1.a), 14,25 i 46 de la Llei de
la Jurisdicció contenciós Administrativa, i 107.3 de la Llei 30/92, de

CAPÍTOL III PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ
DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
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26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
el procediment administratiu comú.
Això sense perjudici de qualsevol altre recurs que cregueu oportú.
Valls, 24 de novembre de 2009. --- El secretari e.f., Jerónimo
Rivas Gómez.

dies a comptar des del dia següent al de publicació del present
anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d'anuncis
de l'Ajuntament de Vila-rodona.
Durant el citat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat
en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions
que s'estimin oportunes.

2009/15765 – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Vila-rodona, 23 de novembre de 2009. --- L’alcalde, Josep Mª
Comas Pié.

Edicte
Per part de Mútua Universal Mugenat Matepss, ha sol·licitat
llicència ambiental per l'adequació de l'activitat d'un centre d'assistència d'accidents de treball, situat a l'av. de Sant Vicenç
número 41.
En compliment del que disposa l'article 5.2 del Decret
50/2005, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de
maig, se sotmet a informació pública el projecte i demés documentació presentada a efectes d'al·legacions.

Termini. 20 dies a comptar de la data d'aquest edicte.
Lloc de consulta. Oficina municipal de Secretaria Negociat
d'Establiments.
Lloc de presentació d'al·legacions. Registre General de
l'Ajuntament servei d'atenció al ciutadà.
El Vendrell, 20 de novembre de 2009. --- L'alcalde, Benet Jané
Palau.

2009/15766 – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte
Per part de Anna Ribas, SL, ha sol·licitat llicència ambiental per
l'adequació de l'activitat d'una planta d'emmagatzematge i distribució de gas-oil, situat a la carretera de Valls número 135.
En compliment del que disposa l'article 5.2 del Decret
50/2005, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de
maig, se sotmet a informació pública el projecte i demés documentació presentada a efectes d'al·legacions.

Termini. 20 dies a comptar de la data d'aquest edicte.
Lloc de consulta. Oficina municipal de Secretaria Negociat
d'Establiments.
Lloc de presentació d'al·legacions. Registre General de
l'Ajuntament servei d'atenció al ciutadà.
El Vendrell, 20 de novembre de 2009. --- L'alcalde, Benet Jané
Palau.

2009/15788 – AJUNTAMENT DE VILA-RODONA

Anunci de l’Ajuntament de Vila-rodona, sobre informació
pública per a la desafectació d'un bé
El Ple de la corporació en data dinou d'octubre de dos mil nou,
s'aprovà inicialment l'expedient de desafectació del bé immoble
destinat a ús escolar ubicat al c/ de les Escoles, núm. 6, per passar
a ser bé patrimonial.
De conformitat amb l'article 204 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, pel qual s'aprova el Reglament de béns de
les entitats locals, se sotmet a informació pública pel termini de vint

2009/15790 – AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Edicte
No havent-se pogut practicar la notificació de l'expedient de
referència a la societat ECOCASBAT, SL, com a titular de l'activitat
GELATERIA I XOCOLATERIA PARK JOVE, per causes no imputables
a aquesta administració, i després de deixar-ne constància a l'expedient de les circumstàncies d'haver-la intentat sense èxit, tal com
estableix l'article 59, apartats 1 i 2 de la Llei 30/1992, es fa
pública la notificació per edicte del decret de l'Alcaldia i plec de
càrrecs.
Referència: sancionador núm. 561/09
Tipus d'infrancció: abocament de cartró a la via pública.
Procediment: regulat al capítol III títol X de l'Ordenança de neteja
pública (BOP núm. 239, de 18/10/2005)
Proposta de resolució de 23 de setembre de 2009
Part dispositiva:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel representant
de la societat ECOCASBAT, SL, en qualitat de titular de l'activitat
GELATERIA I XOCOLATERIA PARK JOVE, ja les circumstàncies
al·legades no eximeixen de responsabilitat a la societat en la seva
qualitat de titular de l'activitat comercial a qui pertanyen les caixes de
cartró abocades per l'exterior dels contenidors del carrer, i que constaten que l'establiment de la qual és titular no compleix les obligacions
que es troben establertes a l'article 53 de l'Ordenança de neteja
pública (BOP núm. 239, de 18/10/2005), referents a la recollida
porta a porta de residus comercials.
SEGON. Imposar una multa de tres-cents cinc euros (305,00
euros) a , la societat ECOCASBAT, SL, en qualitat de titular de l'activitat GELATERIA I XOCOLATERIA PARK JOVE, com a responsable
d'una infracció greu consistent en l'abocament de grans quantitats de
cartró d'origen comercial, detectat el dia 27 de maig de 2009, per
l'exterior dels contenidors del carrer, sense complir amb les obligacions que fixa el servei de recollida porta a porta d'aquesta fracció
residual, contingudes en l'article 53 de l'Ordenança de neteja
pública (BOP núm. 239, de 18/10/2005), i que es troba tipificada
en el títol IV de l'Annex III de la mateixa.
TERCER. Donar trasllat de la present proposta de resolució a la
societat ECOCASBAT, SL, en qualitat de titular de l'activitat GELATERIA I XOCOLATERIA PARK JOVE, per tal que en el termini de 10
dies, de conformitat amb allò que disposa l'apartat tercer de l'art.
105 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, pugui fer les al·legacions
que tingui per convenients.
Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu
de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.
Vila-seca, 17 de novembre de 2009. --- El secretari general,
Adolf Barceló i Barceló.
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2009/15809 – AJUNTAMENT DE XERTA

2009/15824 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Edicte

En aquest Ajuntament es tramita l'expedient núm. CAD ESTR
01/09, iniciat per Decret de l'Alcaldia núm. 288, de data 3 de
novembre de 2009, per renovar les inscripcions padronals de les
persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència
permanent, d'acord amb el que estableixen la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, Resolució de 26 de
maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència,
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se pogut
practicar, es procedeix, de conformitat amb l'article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, a efectuar-la mitjançant edicte.
HABITANT
DOCUMENT IDENTITAT
AMOURI, Abderazak
N-387448
SARFAKA, Noureddine
X-7734615-Z

DATA CADUCITAT
01/12/2009
01/12/2009

D'acord amb la normativa esmentada, es requereix a les
persones relacionades perquè procedeixin a la renovació de la
inscripció en el padró municipal. Aquesta renovació podeu fer-la
efectiva mitjançant la presentació en l'Ajuntament del document de
renovació.
En cas que no presenteu a l'Ajuntament la documentació
esmentada abans del dia assenyalat en la data de caducitat de la
inscripció, es produirà la caducitat de la vostra inscripció al padró
d'habitants i, en conseqüència, la baixa de l'esmentat padró.
Xerta, 20 de novembre de 2009. --- L'alcalde-president, Lino
Bertran Morell.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL

Secretari judicial, Fernando Pecino Robles
Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del que es va decidir en
el procés d'execució número 233/2009 M.J., instruït per aquest
Jutjat Social 1 de Reus, a instàncies de Mohamed Mellouki contra
CLEARPROM CONSULTING S.L. i COSTAMAR OBRES I CONSTRUCCIONS S.L., es notifica a Costamar Obres i Construccions S.L.,
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:
"Disposo executar el títol executiu indicat als fets d'aquesta resolució a instàncies de Mohamed Mellouki contra CLEARPROM
CONSULTING S.L. i COSTAMAR OBRES I CONSTRUCCIONS S.L.,
per un principal de 5.641,72 EUR i 846,26 EUR d'interessos, més
846,26 EUR que es fixen provisionalment per a costes. En conseqüència, embargueu els béns de la part demandada en quantitat suficient per cobrir les quantitats reclamades.
Contra la present resolució no cap recurs, sense perjudici del dret
que te l'executada d'oposar-se a l'execució per escrit dins del termini
de deu dies a comptar a partir de la notificació de la present resolució segons estableix l'article 556 LEC."
La qual cosa es fa pública per mitjà del Butlletí Oficial de la
Província, 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.
Reus, 23 de novembre de 2009. --- El secretari judicial (il·legible).

2009/15876 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

Edicto
Secretario judicial, Fernando Pecino Robles

2009/15772 – JUTJAT SOCIAL DE REUS

Edicte
Secretari judicial, Fernando Pecino Robles
Reus, tretze de novembre de dos mil nou
Tal com s'ha disposat en les actuacions executòria 332/09L,
seguides en aquest Jutjat a instàncies de Ahmed Maqboul i Mohamed
Ben Brahim contra BROTWIT CONSTRUCTORA S.L i MANTENIMIENTO Y SERVICIOS BROTWIT SERVICIOS S.L. en relació amb
Acomiadament, citeu, mitjançant aquest edicte BROTWIT CONSTRUCTORA S.L. i MANTENIMIENTO Y SERVICIOS BROTWIT
SERVICIOS S.L. en parador desconegut, perquè comparegui a la sala
de vistes d'aquest Jutjat el proper dia DEU DE DESEMBRE A LES
ONZE QUINZE hores per dur a terme l'acte de la vista d'incident de
no readmissió.
Advertiu-lo/la que el judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part demandada citada legalment.
Igualment, citeu el/la representant legal de la part demandada
per a la prova de confessió en judici. Advertiu-lo/la que, en cas d'incompareixença, se la pot tenir per confessa.
I, perquè serveixi de citació de forma legal a la part esmentada,
el domicili de la qual es desconeix, se l'adverteix que les notificacions
successives, tret de les interlocutòries i de les sentències, es faran a les
estrades, i per a la publicació al Butlletí Oficial de la Província, als
efectes pertinents, expedeixo aquest edicte. --- El secretari judicial
(il·legible).

Según lo acordado en los autos 415/2009, seguidos en este
Juzgado a instancia de Francisco Lozano Moreno contra Serveis de
Restauració Adesco S.L. en relación a reclamación de cantidad por
el presente se cita a Serveis de Restauració Adesco S.L. en ignorado
paradero para que comparezca ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social sito en esta ciudad Avda. Maria Fortuny 73, el
próximo dia 2 DE DICIEMBRE DE 2009 A LAS 11:15 para celebrar
el oportuno juicio en Reclamación de cantidad, debiendo concurrir
con los medios de que intente valerse, advirtiendole que no se
suspendera el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada.
Y para que sirva de citación en forma a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones,
salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Reus, a 23 de noviembre de
2009. --- El secretario judicial (ilegible).

2009/15885 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

Edicto
Según lo acordado en los autos 134/2009- A, seguidos en este
Juzgado a instancia de Francisco Javier Garcia Guinart contra
BACONAO BUSINESS PROYECT SL, HEDMARK INTERGRUP SL, y
FARGHONA PROMOLAND S.L. y FOGASA en relación a recla-
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mación de cantidad por el presente se notifica a BACONAO
BUSINESS PROYECT SL HEDMARK INTERGRUP SL FARGHONA
PROMOLAND S.L. que en fecha 17 de noviembre de 2009 se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por FRANCISCO JAVIER
GARCIA GUINART contra las empresas FARGHONA PROMOLAND,
SL, BACONAO BUSINESS PROYECT,SL y HEDMARK INTERGROUP,
SL, siendo parte el FOGASA, debo condenar y condeno de forma
solidaria a las tres codemandadas a que abonen al actor la suma de
13.917,52 EUROS, más la que devengue al 10% de interés por
mora, y ello con absolución del FOGASA.
Y para que sirva de notificacion en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en
estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, a
los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Reus, a 23 de
noviembre de 2009. --- El secretario judicial.

2009/15847 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TARRAGONA

Edicto
Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA, hace saber:
que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm. 939/2009,
instados por ENRIQUE FRANCO PULPOL contra BAUTEC PERSONAL
EUROPA S.A. y FOGASA, en el cual se ha dictado sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por D. ENRIQUE
FRANCO PULPÓN, con D.N.I. nº 39.657.373-Z, contra BAUTEC
PERSONAL EUROPA, S.A., 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, estipulándose lo siguiente:
a) Se declara extinguida la relación laboral existente entre las
partes.
b) La demandada deberá satisfacer al actor la indemnización de
4.452,87 euros.
c) Asimismo, deberá abonarle los salarios de tramitación en la
cuantía de 10.755,36 euros, tal como se establece en el
fundamento jurídico cuarto de la presente resolución.
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 BAUTEC
PERSONAL EUROPA S.A. 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 trece de noviembre de dos mil nueve. --- LA
SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2009/15803 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto
Dª ELENA CEREZA BUENO, secretario/a del Juzgado de lo
Social nº Dos de Tarragona, hace saber: que en este Juzgado se ha
tramitado expediente con el nº 823/2009, instado por MANUEL
CANO DIAZ contra la empresa MONOCAPA PLUS, SL en el cual se
ha dictado SENTENCIA cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por MANUEL CANO
DÍAZ, contra la empresa MONOCAPA PLUS, S.L., debo declarar y
declaro improcedente el despido aquí enjuiciado del que fue objeto
la parte actora el día 12.05.09,así como la extinción de la relación
laboral existente entre las partes a la fecha de esta sentencia, condenando a la empresa a que indemnice al trabajador en la cantidad
de 6887,87 euros, y además, a que abone a la parte actora el
importe de los salarios de tramitación desde el día siguiente al del
despido hasta la fecha de la presente sentencia por un total de
9708,61 euros (52,48 euros por 185 días). Y ello con absolución
del FOGASA.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no es
firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACION para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, debiendo en su caso,
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado,
bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su
abogado o representante al hacerle la notificación de la sentencia,
de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse
el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo
y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al
anunciar el recurso, mediante exhibición del resguardo acreditativo
de haber depositado en el banco Banesto, cuenta corriente de este
Juzgado, la cantidad objeto de condena, en el nº
4210.0000.65.0823.09 siendo también indispensable que al
tiempo de interponer el recurso, presente resguardo acreditativo de
haber depositado en la misma entidad la cantidad de 150,25 euros,
en el nº de cc 4210.0000.34.0823.09 con el apercibimiento de
que la no constitución de ambos depósitos acarreará el desistimiento.
Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en
los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su
caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado MONOCAPA
PLUS, SL, expido el presente dado el ignorado paradero del mismo,
haciéndole saber que la copia de la resolución está a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado Social núm. Dos.
En Tarragona, dieciséis de noviembre de dos mil nueve. --- Firma
(ilegible).

