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ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
JUNTES ELECTORALS
2006/10573 – JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VALLS

Edicto
DÑA. SUSANA CALVO GONZÁLEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA
ELECTORAL DE LA ZONA DE VALLS, HACE SABER:
Que tras la reunión de la Junta Electoral de la Zona de Valls, en
el día de hoy, 15 de septiembre de 2006 se ha procedido, a la
aceptación de la renuncia como Secretaria de dicha junta de Beatriz
Clavier Calvo, nombrándose como sustituta de la misma y conforme
al art. 11 de la Ley del Régimen Electoral General a Elena Victoria
Buil Torralba, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Valls y de Decanato, siendo su composición la
que sigue:
PRESIDENTE:
DÑA. SUSANA CALVO GONZÁLEZ
VOCALES JUDICIALES: D. JOAN ROVIRA GRAU
D. MARCEL VENDRELL MADURELL
VOCALES NO JUDICIALES:
D. ALEX GONZÁLEZ FARRÉ
DÑA. MARIA DEL MAR TORRECILLAS MADRID
SECRETARIO
DÑA. ELENA VICTORIA BUIL TORRALBA
Y para que conste y en cumplimiento de lo establecido en el art.
14.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, expido la
presente, en Valls, a 15 de septiembre de 2006. --- LA PRESIDENTA
(ilegible).

ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
2006/9712 – DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA
Y MINAS
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a "Enagás, Sociedad Anónima" la modificación de las instalaciones de la posición 14 del gasoducto
"Barcelona-Valencia-Bilbao", ubicada en el Término Municipal de
Vandellós, en la provincia de Tarragona, así como la instalación
de una Estación de Regulación y Medida tipo G-100.
La Orden del Ministerio de Industria de 11 de noviembre de
1976 (Boletín Oficial del Estado de 24 de noviembre de 1976),
otorgó a la empresa "Enagás,Sociedad Anónima" concesión administrativa para la construcción de una red de gasoductos para la
conducción de gas natural entre Barcelona, Valencia y El País Vasco.
Por Resolución de la Dirección General de la Energía, del
Ministerio de Industria y Energía, de 13 de septiembre de 1977, se
autorizó a la empresa "Enagás, Sociedad Anónima" la construcción
de las instalaciones correspondientes al gasoducto de transporte de
gas natural, comprendido en la provincia de Tarragona, incluido en
el ámbito de la citada concesión administrativa, relativa a la red de
gasoductos para la conducción de gas natural entre Barcelona,
Valencia y El País Vasco.
De acuerdo con la Disposición Adicional sexta de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la citada
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concesión administrativa de 11 de noviembre de 1976, ha quedado
extinguida y sustituida de pleno derecho por autorizacion administrativa de las establecidas en el Título IV de la citada Ley, habilitando
a su titular para el ejercicio de las actividades, mediante las correspondientes instalaciones, que constituyeron el objeto de la concesión
extinguida.
La empresa "Enagás, Sociedad Anónima" ha solicitado autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de utilidad pública para la modificación de las instalaciones correspondientes a la posición 14, del citado gasoducto
"Barcelona-Valencia-El País Vasco", así como para la instalación de
una estación de regulación y medida de gas natural, del tipo denominado G-100, en dicha posición 14 del gasoducto, en el Término
Municipal de Vandellós, en la provincia de Tarragona, con objeto de
habilitar un nuevo punto de entrega para el suministro de gas natural.
La referida solicitud de la empresa "Enagás, Sociedad Anónima"
así como el proyecto de las instalaciones y la correspondiente
relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados
por el mismo han sido sometidos a trámite de información pública, de
acuerdo con lo previsto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural.
Como consecuencia de la referida información pública, se recibieron alegaciones al proyecto de modificación de las instalaciones
de la posición 14 del citado gasoducto, en las que fundamentalmente se solicitaba la expropiación de todos los subrestos de finca
afectada por considerarla de reducidas dimensiones, así como que
se eviten en la medida de lo posible diversos perjuicios que como
consecuencia de la ocupación parcial de la finca se causan a su
titular, paliándolos en lo posible con medidas compensatorias, y que
se realicen las valoraciones adecuadas de los daños que puedan
ocasionarse debido a las obras de modificación de las instalaciones
que deberán dar lugar a las correspondientes compensaciones
económicas.
Trasladadas las alegaciones recibidas a la empresa "Enagás,
Sociedad Anónima", para su estudio y consideración, ésta ha emitido
escrito de contestación con respecto a las cuestiones suscitadas.
En consecuencia, no se considera procedente la expropiación de
los subrestos de la finca afectada por no ser necesarios para la instalación y estimar que continuará siendo viable su aprovechamiento,
debiendo, no obstante, mantenerse inalterado el camino de acceso
a la finca.En cuanto a las manifestaciones sobre la valoración de
terrenos y compensaciones por depreciación del valor de la finca, su
consideración es ajena a este expediente de autorización de modificación de instalaciones de la posición 14 del gasoducto y de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto de instalaciones presentado, por lo que se deberán tener en cuenta, en su
caso, en la oportuna fase procedimental.
Una vez concluido el referido trámite de información pública, la
Dependencia del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación
del Gobierno en Tarragona, ha emitido informe sobre el expediente
relativo a la modificación de las instalaciones de la posición 14 del
gasoducto "Barcelona - Valencia - El País Vasco" y a la instalación, en
la misma de un nuevo punto de entrega de gas natural y de una
estación de regulación y medida de gas natural (E.R.M.), del tipo
denominado G-100, en el término municipal de Vandellós, en la
provincia de Tarragona, habiendo informado favorablemente el otorgamiento de la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto para la construcción de las mencionadas instalaciones así
como el reconocimiento en concreto de su utilidad pública, solicitadas por la empresa "Enagás, Sociedad Anónima".
Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural (Boletín Oficial del Estado de 31 de
diciembre de 2002); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto,
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por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico integrado en el sector
de gas natural, (Boletín Oficial del Estado de 7 de septiembre de
2001); la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de
1974, por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas
de Combustibles Gaseosos, modificada por Ordenes del Ministerio
de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de
1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998
(Boletines Oficiales del Estado de 6 de diciembre de 1974, de 8
de noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de marzo
de 1994, y de 11 de junio de 1998 respectivamente); y la Orden
del Ministerio de Industria, de 11 de noviembre de 1976, por la
que se otorgó a la empresa "Enagás, Sociedad Anónima" concesión
administrativa para la construcción de una red de gasoductos para
la conducción de gas natural entre Barcelona, Valencia y
Vascongadas.
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto otorgar a la empresa "Enagás, Sociedad Anónima" autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y
reconocimiento en concreto de utilidad pública para la modificación de las instalaciones de la posición 14 del gasoducto
"Barcelona - Valencia - El País Vasco" y de una estación de regulación y medida de gas natural en la misma, del tipo denominado
G-100, en el término municipal de Vandellós, en la provincia de
Tarragona. La presente resolución sobre autorización de construcción de las instalaciones referidas se otorga al amparo de lo
previsto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; y con arreglo a las condiciones que figuran a continuación.
Primera. La empresa "Enagás, Sociedad Anónima", deberá
cumplir, en todo momento, en relación con la citada posición del
gasoducto y con sus instalaciones auxiliares y complementarias,
cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, así como las disposiciones y reglamentaciones que
la complementen y desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto
949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de
terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema
económico integrado en el sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre
evaluación de impacto ambiental así como en las disposiciones legislativas al régimen de ordenación del territorio; y en el condicionado
de aplicación de la orden del Ministerio de Industria, de 11 de
noviembre de 1976, por la que se otorgó a la empresa "Enagás,
Sociedad Anónima" concesión administrativa para la construcción de
una red de gasoductos para la conducción de gas natural entre
Barcelona, Valencia y El País Vasco, y en el condicionado de aplicación de las autorizaciones de construcción de las instalaciones
complementarias a la misma.
Segunda. La presente autorización se refiere a las instalaciones
contempladas en el documento técnico denominado "Anexo al gasoducto Barcelona - Bilbao - Valencia. Punto de entrega a "Gas Natural
SDG", pos. 14. Vandellós (Tarragona). Proyecto de Autorización",
presentados por la empresa "Enagás, Sociedad Anónima", que se
encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación del citado
Reglamento de Redes Acometidas de Combustibles Gaseosos y de
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Las principales características básicas de la referida modificación
de la posición de la línea 14 del citado gasoducto "Barcelona Valencia - El País Vasco", y de la nueva estación de regulación y
medida (E.R.M.), situada en el término municipal de Vandellós, en la
provincia de Tarragona son las que se indican a continuación.
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La modificación de la mencionada posición 14 del citado gasoducto resulta necesaria con objeto de habilitar un nuevo punto de
entrega de gas natural preciso para alimentar al ramal de distribución
de gas natural de "Gas Natural SDG, Sociedad Anónima" que partirá
de la mencionada posición del gasoducto.
La estación de regulación y medida de gas natural, del tipo denominado G-100, se ubicará, como instalación complementaria del
citado gasoducto "Barcelona - Valencia - El País Vasco", en la citada
posición, en la que se efectuarán las modificaciones técnicas precisas
para la incorporación de dicha E.R.M.; la cual tiene como objeto
regulación de la presión y la medición del caudal de gas natural en
tránsito a través del nuevo punto de entrega para el suministro de gas
natural.
La estación de regulación y medida cumplirá las características de
las instalaciones estandarizadas para la medida del caudal de gas
natural que alimentan a las redes conectadas al gasoducto principal,
y estará constituida por dos líneas idénticas, dispuestas en paralelo,
actuando una de ellas como línea de reserva, con posibilidad de
ampliación a una tercera, equipadas con reguladores de presión de
membrana y contadores de turbina. La presión máxima de servicio en
el lado de entrada del gas a la estación de regulación y medida será
de 72 bares, mientras que la presión de salida estará regulada a 16
bares.
La estación de regulación y medida será del tipo denominado G100, con capacidad para un caudal máximo de 2.720 m3 (n)/h de
gas natural por línea, pudiéndose distinguir en cada una de las líneas
de la estación los siguientes módulos funcionales: Filtración,
Calentamiento y regulación de temperatura, Regulación de Presión, y
Medición de caudal.
En la citada posición también se incluirá sistema de odorización
de gas. Asimismo se dispondrán los correspondientes colectores de
entrada y salida de gas a las líneas de regulación y medida de la
estación, los equipos auxiliares y complementarios de la misma, y
elementos y equipos de instrumentación de presión, temperatura y
caudal, de detección de gas y de detección y extinción de
incendios, así como de maniobra, telemedida y telecontrol, necesarios para el adecuado funcionamiento, vigilancia y supervisión de
la estación.
Tercera. De conformidad con lo previsto en el artículo 84.10 del
Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas
natural; el plazo máximo para la construcción de las instalaciones y
presentación de la solicitud de levantamiento del acta de puesta en
servicio de las instalaciones, por la empresa "Enagás, Sociedad
Anónima", será de veintiocho meses, contados a partir de la fecha de
la presente Resolución. El incumplimiento del citado plazo dará lugar
a la extinción de esta autorización administrativa, salvo prórroga por
causas justificadas.
Cuarta. En el diseño, construcción y explotación de las instalaciones de la citada posición 14 y de la estación de regulación y
medida G-100, se deberán observar los preceptos técnicos y prescripciones establecidos en el citado Reglamento de Redes y
Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.
La construcción de las referidas instalaciones así como de sus
elementos técnicos, materiales y equipos e instalaciones complementarias deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de
seguridad y calidad industriales, de conformidad con cuanto se
dispone en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como
en las disposiciones reglamentarias y normativa técnica y de seguridad de desarrollo y aplicación de la misma.
Asimismo las instalaciones complementarias y auxiliares que sea
necesario establecer deberán cumplir las prescripciones contenidas
en las reglamentaciones, instrucciones y normas técnicas y de seguridad que en general les sean de aplicación.
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Quinta. Para introducir ampliaciones o modificaciones en las
instalaciones que afecten a los datos y a las características técnicas
básicas de las mismas será necesario obtener autorización previa de
esta Dirección General de Política Energética y Minas, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Sexta. La Dependencia del Área de Industria y Energía, de la
Subdelegación del Gobierno en Tarragona, podrá efectuar durante
la ejecución de las obras las inspecciones y comprobaciones que
estime oportunas en relación con el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la presente Resolución y en las disposiciones y
normativa vigente que sea de aplicación.
A tal efecto, "Enagás, Sociedad Anónima" deberá comunicar, con
la debida antelación, a la citada Dependencia del Área de Industria
y Energía, las fechas de iniciación de las obras, así como las fechas
de realización de los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad
con las especificaciones, normas y reglamentaciones que se hayan
aplicado en el proyecto de las instalaciones.
Séptima. La empresa "Enagás, Sociedad Anónima" deberá dar
cuenta de la terminación de las instalaciones a la Dependencia del
Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta
de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no
podrán entrar en funcionamiento.
Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta en servicio
de las instalaciones, el peticionario presentará en la citada
Dependencia del Área de Industria y Energía un certificado final de
obra, firmado por técnico competente y visado por el Colegio oficial
correspondiente, en el que conste que la construcción y montaje de
las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el
proyecto técnico presentado por "Enagás, Sociedad Anónima", con
las normas y especificaciones que se hayan aplicado en el mismo,
con las variaciones de detalle que, en su caso, hayan sido aprobadas, así como con la normativa técnica y de seguridad vigente que
sea de aplicación.
Asimismo, el peticionario deberá presentar certificación final de
las entidades o empresas encargadas de la supervisión y control de
a construcción de las instalaciones, en las que se explicite el resultado
satisfactorio de los ensayos y pruebas realizados, según lo previsto
en las normas y códigos aplicados y que se acrediten la calidad de
las instalaciones.
Octava. La Dependencia del Área de Industria y Energía, de la
Subdelegación del Gobierno en Tarragona, deberá poner en conocimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas la
fecha de puesta en servicio de las instalaciones, remitiendo copia de
la correspondiente acta de puesta en servicio.
Novena. Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia
municipal, autonómica o de otros organismos y entidades necesarias
para la realización de las obras de las instalaciones referidas en la
anterior condición segunda, o en relación, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
Contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de
alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario General de Energía, en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
Madrid, 18 de julio de 2006. --- EL DIRECTOR GENERAL DE
POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS, Jorge Sanz Oliva.

Dimarts, 19 - 9 - 2006

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
2006/10408 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/02 de Reus
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO.
La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de Reus,
(Tarragona).
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra al deudor DAVID
BENLLIURE ROCASPANA, con el N.I.F.: 40893496W, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Ur. Masos d'en Blade, Av. Palmeres 2 de Mont-roig del
Camp, se procedió con fecha 25-7-06 al embargo de bienes
inmuebles, de cuyas diligencias se acompaña copia adjunta al
presente edicto.
Y no habiendo podido notificar al deudor DAVID BENLLIURE
ROCASPANA, 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 (B.O.E. 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, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. 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 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 (B.O.E. 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, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Reus, 6 de agosto de 2006. --- La jefa de la Unidad, Maria
Mercè Pellisé Batiste.
DEUDOR: DAVID BENLLIURE ROCASPANA
NÚMERO. EXPEDIENTE: 43 02 04 002657 87
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia con NIF número 40893496W, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:
NÚM. PROVIDENCIA DE APREMIO
43 05 013195837
43 05 018018858
43 05 019728785
43 05 018847402

PERIODO
01 2005 / 01 2005
07 2005 / 07 2005
09 2005 / 09 2005
08 2005 / 08 2005

RÉGIMEN
0521
0521
0521
0521
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IMPORTE DEUDA PRINCIPAL:
RECARGO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS E INTERESES PRESUPUESTADOS:
TOTAL DÉBITO:
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688,74
137,76
29,63
13,92
87,01
957,06

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que
servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe 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 tasador, 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 mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Socia. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y del
Reglamento, se le requiera para que facilite los títulos de propiedad
de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar
desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndose que de no hacerlo así, será suplidos tales títulos a su costa.
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 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 (B.O.E. 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, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Reus, 6 de agosto 2006. --- La recaudadora ejecutiva, Maria
Mercè Pellisé Batiste.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
DEUDOR: DAVID BENLLIURE ROCASPANA
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA
UR: MASOS D'EN BLADE SOLAR N. VIA: 00027
C. POST: 43300 C.MUNI: 43093 - MONT-ROIG DEL CAMP
DESCRIPCIÓN: PLENA PROPIEDAD. FINCA 10741N. REUS 3
DATOS REGISTRO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO

REGISTRO: 03
TOMO: 0836
LIBRO: 0308
FOLIO: 0097
FINCA: 10741N
DATOS AMPLIADA

PLENA PROPIEDAD.- URBANA.- TERRENO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MONTROIG, UR. MASOS D'EN BLADE, SOLAR
SEÑALADO CON EL NÚMERO VEINTISIETE DEL PLANO GENERAL
DE LA URBANIZACIÓN, ENCLAVADA EN LA MANZANA
T.ADOPTADA FORMA DE POLÍGONO IRREGULAR, SENSIBLEMETNE TRIANGULAR. OCUPA UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE METROS, TREINTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS. LINDA: POR EL SUR, EN LINEA DE 29 METROS,
CON CALLE DE LA URBANIZACIÓN; POR EL NORTE, ÁNGULO O
VÉRTICE QUE FORMAN LA CONFLUENCIA DE LAS LINEAS DEL
ESTE Y OESTE; OESTE, PARCELA 26; ESTE, EN LINEA QUEBRADA
DE DOS TRAMOS, UNO DE 14.50 METRNS Y OTRO DE 32.20
METROS, CON PROPIEDAD DE FRANCISCA POYO MARGALEF.
SOBRE LA MISMA SE HA CONSTRUIDO UNA CASA QUE
CONSTA DE PLANTA BAJA, DE SUPERFICIE NOVENTA Y UN
METROS, OCHENTA DECIMETROS CUADRADOS, DISTRIBUIDOS
EN DOS PORCHES, COMEDOR-ESTAR, COCINA, RECIBIDOR,
TRES DORMITORIOS Y UN BAÑO COMPLETO.

2006/10409 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/02 de Reus
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO.
La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de Reus,
(Tarragona).
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora Maria
Antonia Gabarra Escoz, con el N.I.F.: 39909891S, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Av. Pere
el Cerimonios 90, 1-1, de Reus, se procedió con fecha 18-7-06 al
embargo de bienes inmuebles, de cuyas diligencias se acompaña
copia adjunta al presente Edicto.
Y no habiendo podido notificar a la deudora Maria Antonia
Gabarra Escoz, 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 (B.O.E. 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, lo que se comunica a efectos de lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
(B.O.E. del día 27), del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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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 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 (B.O.E. 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, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Reus, 7 de agosto de 2006. --- La jefa de la Unidad, Maria
Mercè Pellisé Batiste.
DEUDORA: MARIA GABARRI ESCOZ
NÚMERO. EXPEDIENTE: 43 02 06 00336775
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia con NIF número 39909891S, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:
NÚM. PROVIDENCIA DE APREMIO
43 06 010000169

PERIODO
11 2003 / 11 2003

IMPORTE DEUDA PRINCIPAL:
RECARGO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS E INTERESES PRESUPUESTADOS:
TOTAL DÉBITO:

RÉGIMEN
0111

4.944,04
988,85

oportunos, la designación de otro perito tasador, 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 mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Socia. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y del
Reglamento, se le requiera para que facilite los títulos de propiedad
de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar
desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndose que de no hacerlo así, será suplidos tales títulos a su costa.
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 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 (B.O.E. 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, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Reus, 7 de agosto de 2006. --- La recaudadora ejecutiva, Maria
Mercè Pellisé Batiste.
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS

10,46
594,34
6.537,69

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que
servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe 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

DEUDORA: MARIA ANTONIA GABARRI ESCOZ
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA
TIPO VIA: AV NOM. VIA: PERE DEL CERIMONIOS______
N. VIA: 00019 BIS-N. VIA: __ ESCALERA: __ PISO: 1º PUERTA: 1ª_
C. POST: 43204 C.MUNI: 43125 DESCRIPCIÓN: PLENA
PROPIEDAD. F:44358. REUS 1
DATOS REGISTRO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO

REGISTRO: 01
TOMO: 1535
LIBRO: 1009
FOLIO: 0166
FINCA: 044358
DATOS AMPLIADA

PLENA PROPIEDAD.- URBANA.- NÚMERO TRECE.- VIVIEDA EN
LA PRIMERA PLANTA ALTA, CON ACCESO POR LA ESCALERA
NÚMERO NOVENTA O SEGUNDA Y CONOCIDA POR PISO
PRIMERO, PUERTA PRIMERA, TIPO C, QUE FORMA PARTE DEL
EDIFICIO SITO EN REUS, AVINGUDA PERE EL CEREMONIOS,
NÚMEROS OCHENTA Y OCHO Y NOVENTA, ESQUINA A CALLE
MIAMI. SE COMPONE DE RECIBIDOR, COMEDOR-ESTAR,
COCINA, CUATRO DORMITORIOS, CUARTOS DE BAÑO,
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CUARTO DE ASEO, DISTRIBUIDOR, GALERIA Y TERRAZA. MIDE:
NOVENTA METROS CUADRADOS DE SUPERFICE UTIL. LINDA;
FRENTE, TOMANDO COMO TAL SU PUERTA DE ENTRADA,
RELLANO Y CAJA DE ESCALERA, HUECO DEL ASCENSOR, PATIO
DE LUCES Y VIVIENDA PUERTA PRIMER, TIPO B, DE SU MISMA
PLANTA, DE LA ESCALERA NÚMERO OCHENTA Y OCO;
IZQUIERDA ENTRANDO, AVINGUDA PE EL CERIMONIOS, Y
DERECHA ENTRANDO, PATIO DE LUCES Y SUCESORES DE FRANCISCO FIGUEROLA. CUOTA: 4,278%.

2006/10410 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/02 de Reus
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO.
La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de Reus,
(Tarragona).
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra al deudora Maria
Mercedes Mora Marine, con el N.I.F.: 39845970B, por deudas a
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Roger
de Belfort 39 Reus, se procedió con fecha 19-7-06 al embargo de
bienes inmuebles, de cuyas diligencias se acompaña copia adjunta
al presente Edicto.
Y no habiendo podido notificar a la deudora Maria Mercedes
Mora Marine, ni al cónyuge y copropietaria, titular de la otra mitad
indivisa José Carlos Alventosa Molines, 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 (B.O.E.
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, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (B.O.E. 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 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 (B.O.E. 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, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Reus, 7 de agosto de 2006. --- La jefa de la Unidad, Maria
Mercè Pellisé Batiste.
DEUDORA: MARIA MERCEDES MORA MARINE
NÚMERO. EXPEDIENTE: 43 02 04 00117560
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia con NIF número 39845970B, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de

apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:
NÚM. PROVIDENCIA DE APREMIO
43 04 012600522
43 04 013390161
43 04 027198315
43 04 027509422
43 04 028067978
43 04 025661671
43 04 029124369
43 04 026893672
43 05 010448616
43 05 010140236
43 05 011406892
43 05 011902000
43 05 013212207
43 05 012244328
43 05 013562922
43 05 012702551
43 05 014869085
43 05 014142191
43 05 015325894
43 05 016376326
43 05 016921950
43 05 018039975
43 05 019747175
43 05 018866394
43 06 010093836

PERIODO
02 2004 / 02 2004
03 2004 / 03 2004
07 2004 / 07 2004
08 2004 / 08 2004
09 2004 / 09 2004
05 2004 / 05 2004
10 2004 / 10 2004
07 2004 / 07 2004
11 2004 / 11 2004
10 2004 / 10 2004
12 2004 / 12 2004
11 2004 / 11 2004
01 2005 / 01 2005
12 2004 / 12 2004
02 2005 / 02 2005
01 2005 / 01 2005
02 2005 / 02 2005
03 2005 / 03 2005
04 2005 / 04 2005
05 2005 / 05 2005
06 2005 / 06 2005
07 2005 / 07 2005
09 2005 / 09 2005
08 2005 / 08 2005
10 2005 / 10 2005

IMPORTE DEUDA PRINCIPAL:
RECARGO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS E INTERESES PRESUPUESTADOS:
TOTAL DÉBITO:

RÉGIMEN
0111
0111
0521
0521
0521
0521
0521
0111
0521
0111
0521
0111
0521
0111
0521
0111
0111
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

13.543,72
2.742,54
930,52
26,15
1.724,30
18.967,23

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que
servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe 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 tasador, 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
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artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Socia. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y del
Reglamento, se le requiera para que facilite los títulos de propiedad
de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar
desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndose que de no hacerlo así, será suplidos tales títulos a su costa.
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 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 (B.O.E. 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, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

FINCA NÚMERO:02
DATOS FINCA
CL: ROGER DE BELFORT, N. VIA: 00039
C. POST: 43202 C.MUNI: 43125, REUS
DESCRIPCIÓN: 1/2. F: 46241A26. REUS 1
DATOS REGISTRO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO

REGISTRO: 01
TOMO: 1383
LIBRO: 0908
FOLIO: 0196
FINCA: 46241A
DATOS AMPLIADA

MITAD INDIVISA.- URBANA.- CUOTA INDIVISA DE DOS
ENTEROS DIECISIETE CENTESIMASPOR CIENTO DE LA ENTIDAD
TRES, LOCAL-GARAGE EN PLANTA BAJA, DEL EDIFICIO SITOEN
REUS, CALLE ROGER DE BELFORT, NÚMERO TREINTA Y NUEVE. LA
INDICADA CUOTA DA DERECHO A LA UTILIZACION DEL PUESTO
DE APARCAMIENTO NÚMERO VEINTISEIS.
FINCA NÚMERO: 03
DATOS FINCA
CL
NOM. VIA: ROGER DE BELFORT
N. VIA: 00039
BIS-N. VIA: __ ESCALERA: __ PISO: 3º PUERTA: C__ C. POST:
43202 C.MUNI: 43125
DESCRIPCIÓN: 1/2. F: 46259. REUS 1

Reus, 7 de agosto de 2006. --- La recaudadora ejecutiva, Maria
Mercè Pellisé Batiste.
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
DEUDORA: MARIA MEREDES MORA MARINE
FINCA NÚMERO: 01

DATOS REGISTRO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO

REGISTRO: 01
TOMO: 1378
LIBRO: 0904
FOLIO: 0060
FINCA: 046259
DATOS AMPLIADA

DATOS FINCA
RB: ARAGON, N. VIA: 00005
PISO: A_ PUERTA: ___ C. POST: 43203 C.MUNI: 43125,
REUS
DESCRIPCIÓN: PLENA PROPIEDAD. F: 9421. REUS 2
DATOS REGISTRO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO

REGISTRO: 02
TOMO: 0487
LIBRO: 0132
FOLIO: 0099
FINCA: 009421
DATOS AMPLIADA

PLENA DOMINIO.- URBANA.- VEINTINUEVE, PROCEDENTE DE
LA ENTIDAD NÚMERO 71, EN LA PLANTA SOTANOS DEL DENOMINADO BLOQUE III, ESCALERA 13, SITO EN REUS, RAMBLA
ARAGON, 5-A. ES LA PLAZA NÚMERO 225, EXCLUSIVA PARA LA
GUARDA DE UN AUTMOVIL, CON ACCESO A LA CALLE POR LA
ZONA DE USO COMÚN Y LAS RAMPAS DE LAS CASAS
NÚMEROS 15 DE LA CALLE GASOMETRO Y NÚMERO 2-8, DE LA
CALLE CAMBRILS. SU SUPERFICIE ES DE SIETE METROS, OCHENTA
Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS. LINDA: POR SU FRENTE,
CON LA ZONA DE USO COMUN; POR LA IZQUIERDA
ENTRANDO, CON LA SUBENTIDAD 30; POR LA DERECHA, CON
LA SUBENTIDAD 28; Y POR LA ESPALDA, CON LA SUBENTIDAD 5
PROCEDENTE DE LA ENTDAD 1. COEFICIENTE: 0,90.

MITAD INDIVISA.- URBANA.- DOCE.- VIVIENDA SITA EN EL PISO
TERCERO, PUERTA C, QUE FORMA PARTE DEL EDIFCIO SITO EN
REUS, CON FRENTE A LA CALLE ROGER DE BEL -FORT, NÚMERO
TREINTA Y NUEVE. CONSTA DE RECIBIDOR, COMEDOR-ESTAR,
CUATRO DOR MITORIOS, DOS BAÑOS, COCINA, LAVADERO Y
TERRAZA, OCUPA UNA SUPERFICE UTIL DE NOVENTA METROS
CUADRADOS. LINDA: FRETE, CAJA DE ESCALERA; RELLANO DE
ENTRADA Y VIVIENDA PUERTA B DE SU MISMA PLANTA; DERECHA
ENTRANDO, VIVIENDA PUERTA B DE SU MISMA PLANTA Y
PROYECCIÓN DE LA CALLE ROGER DE BELFORT; IZQUIERDA, EN
PROYECCIÓN DE TERRAZA QUE SE LE ADJUDICA EN USO A LA
VIVIENDA EN PISO SEGUNDO, PUERTA C; ESPALDA, HERMANAS
PELLICE, ARRIBA, LA PLANTA SUPERIOR; Y DEBAJO, LA PLANTA
INFERIOR. VINCULACIÓN.- ESTARA VINCULADA A ESTA VIVIENDA
LA PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO VEINTISEIS.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
2006/10369 – AJUNTAMENT D’AIGUAMÚRCIA

Anunci
Per decret de l'Alcaldia de 7 de setembre del present, s'ha resolt
delegar les funcions d'Alcaldia per absència, del 12 al 18 de
setembre de 2006, al 1r. tinent d'alcalde Sr. Jaume Nin Bargans.
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Aiguamúrcia, 7 de setembre de 2006. --- L’alcalde, Josep Jesús
Escoda Anguera.

CODI
2
3

2006/10425 – AJUNTAMENT D’ALDOVER

Edicte
Publicada al BOPT, número 178, de 2 d'agost de 2006, i al
tauler d'anuncis, l'acord d'aprovació provisional de l'Ordenança
fiscal reguladora de la taxa d'expedició de llicències urbanístiques i
altres activitats, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de
cap mena durant el termini de 30 dies en què han estat exposades
al públic, tal i com es desprèn del certificat de la secretària de data
12 de setembre de 2006, d'acord amb l'article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
l'acord d'aprovació provisional, que a continuació es transcriu,
esdevé definitiu sense necessitat d'un nou acord en aquest sentit.
Contra les ordenances municipals podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia en el termini de 2 mesos a comptar de
l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOPT, tal com diuen
els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES ACTIVITATS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 al 19 del TRLRHL (text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals ) aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de
5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de
la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat TRLRHL.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal,
tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a realitzar en aquest terme municipal, s'ajusten a les
normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en el Decret
Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme a Catalunya, en la normativa que la desenvolupa, i en el rext
refós de les normes subsidiàries d'Aldover i altres instruments de
desenvolupament d'aquest últim.
Article 3. Subjecte Passiu
1. Són subjectes passius contribuients, les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, propietaris o posseïdors o, si
s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions on es facin les obres.
2. I en tot cas els substituts del contribuient seran els constructors
i els contractistes de les obres. (Article 23.2.b) TRLRHL ).
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen
els articles 41 i 42 de la LGT.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i en l'abast
que assenyala l'article 43 de la LGT.
Article 5. Quota tributària
CODI
1

BASE / QUOTA
Pròrrogues de llicències d'obres majors per començar:
50,00 euros

3
3
4
5

6

7
8

9

9

10

10

11
12

13
14
15
16
17

17

9

BASE / QUOTA
Pròrrogues de llicències d'obres majors per acabar:
3% del 25% del pressupost de les obres pendents de realitzar
Autoritzacions de primera ocupació:
- Per habitatge: 26,00 euros
- Per local comercial: 32,00 euros
- Per restaurant, cases de pagès i hotels: 41,00 euros
Expedició de cèdules i informes urbanístics,
per cada habitatge, local, solar o finca: 50,00 euros
Tramitació de llicències d'obres dins del nucli antic i tradicional d'Aldover ( segons TRNNSS ). Excepte per construcció
de blocs de pisos, apartaments, dúplex i cases aparellades:
2% del pressupost de l'obra a executar
Tramitació de llicències d'obres per construcció de blocs de
pisos, apartaments i dúplex: 5% del pressupost de l'obra a
executar
Tramitació de llicències d'obres per construcció de cases
aparellades: 4% del pressupost de l'obra a executar
Tramitació de llicències d'obres dins del sòl urbà però fora
del nucli antic i tradicional d'Aldover (segons TRNNSS):
3,5% del pressupost de l'obra a executar
Tramitació de llicències d'obres per reformes, vallats, basses
de reg i construccions de magatzems agrícoles en sòl no
urbanitzable: 5,5% del pressupost de l'obra a executar
Tramitació de llicències d'obres per altres construccions,
instal·lacions i obres en sòl no urbanitzable: 7% del pressupost de l'obra a executar
Tramitació de llicències d'obres per la construcció de naus
industrials de fins 1.500m2: 5% del pressupost de l'obra a
executar
Tramitació de llicències d'obres per la construcció de naus
industrials a partir de 1.501m2: 2% del pressupost de l'obra
a executar
Instal·lació de grues torre; per cadascuna:
450,00 euros per any
Sol·licitud de certificat d'adequació de l'ordenament
urbanístic i no demolició, i altres documents administratius
que siguin títol inscribible en el registre de la propietat,
conforme al RD 1093/97 de 04-07-97: taxa:
320,00 euros
Emissió de certificat 40,00 euros
Tramitació de projectes de parcel·lació i agrupació:
130,00 euros
Tramitació de projectes de reparcel·lació: 850,00 euros
Expedient de declaració d'estat ruïnós d'edificis:
60,00 euros
Per la instal·lació de dipòsits de líquids, gasos, etc.
Cada m3 de capacitat:
- Fins 10 m3: 9,00 euros
- De més de 10m3 (per cada m3): 1,50 euros

Article 6. Exempcions i bonificacions
Únicament es concedirà una exempció d'aquesta taxa, per les
llicències d'obres sol·licitades pel pintat i neteja de façanes pel bon
manteniment dels immobles.
Article 7. Caducitat de les llicències
a) La caducitat de les llicències determinarà la pèrdua dels drets
i taxa satisfets per aquelles. Sense perjudici d'altres casos, es consideraran inclosos en caducitat els següents:
- Les llicències d'obres, si no comencen dins de l'any següent
al de la seva concessió i notificació
- En el cas que s'haguessin començat les obres, les llicències
caducaran en el termini que les prescripcions regulades en el
TRNNSS determina per a cada cas.
b) Si les obres no es troben finalitzades dins del termini, el
propietari estarà obligat a sol·licitar la pròrroga de la llicència per les
obres que estiguin pendents d'executar.
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c) La caducitat de la llicència no dóna dret al seu titular a obtenir
cap devolució de la taxa ingressada.
Article 8. Procediment
De conformitat amb l'autorització prevista a l'article 205.2 RD
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, l'administració municipal resta
facultada per exigir el dipòsit previ de les taxes regulades a la present
Ordenança fiscal. Aquestes taxes podran ser objecte de devolució a
l'interessat en els següents casos:
a) Quan no es concedeixi la llicència per causa no imputable al
sol·licitant, es retornarà íntegrament el total de la quantitat dipositada,
sempre que no s'hagin començat les obres sense llicència.
b) Quan l'interessat desisteixi d'aquestes taxes, sempre que no
s'hagin començat les obres sense llicència, la devolució pujarà els
percentatges següents:
- El 90% si desisteix abans de la notificació de concessió de
la llicència
- El 75% si desisteix amb posterioritat a la notificació de la
concessió de la llicència, sempre dins del període de
vigència d'aquesta llicència.
Article 9. Abonament
a) La taxa s'abona i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia
l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes
s'entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la
sol·licitud de llicència urbanística, si el subjecte passiu la formula
expressament.
b) Una vegada nascuda l'obligació de contribuir no l'afectaran
de cap manera la denegació de la llicència sol·licitada o la seva
concessió, condicionada a la modificació del projecte presentat, ni
la renúncia o desestiment del sol·licitant després que se li hagi
concedit la llicència.
c) Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut
l'oportuna llicència, la taxa es meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal. Això conduirà a determinar si l'obra en qüestió és o
no autoritzable, amb independència de la iniciació de l'expedient
administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres
o la seva demolició, si no fossin autoritzables, i sense perjudici de les
sancions urbanístiques que procedeixin.
Article 10. Declaració
a) Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres
presentaran la sol·licitud corresponent en el Registre General,
adjuntant els exemplars del projecte tècnic signat per un tècnic
competent i vist pel col·legi oficial respectiu.
b) Quan la llicència de què es tracti sigui per aquells actes en què
no s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un tècnic
competent, hom ajuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres
que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície
afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte, les dades
de les quals permetin comprovar el seu cost.
c) Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifica
o s'amplia el projecte, caldrà notificar-ho a l'Administració municipal,
tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i
memòries de la modificació o ampliació.
Article 11. Normes de Gestió
a) Per a la tramitació de les llicències urbanístiques s'exigirà l'autoliquidació de les taxes, per la qual cosa s'utilitzarà el model de
declaració-autoliquidació establert per l'Ajuntament, en el moment en
que sol·licitin la concessió de la llicència.
b) La sol·licitud de la llicència portarà aparellada la pràctica
d'una autoliquidació, essent la seva base imposable la regulada en
l'Impost de Construccions Instal·lacions i Obres.
c) L'Ajuntament en base a l'article 26 TRLRHL exigirà el dipòsit
previ de la taxa.
d) Finalitzades les obres o actuacions, l'Ajuntament podrà
comprovar l'adequació entre allò declarat, i girar, si procedeix, la
liquidació complementària que correspongui.

e) El sistema d'autoliquidació que s'estableix no anul·la la possibilitat de l'Ajuntament de practicar la liquidació ordinària en els
termes establerts per la llei.
Article 12. Garantia de danys
a) Quan la realització de l'obra pugui ocasionar danys al
paviment de la vorera, adoquins o en qualsevol altres serveis municipals d'infraestructura urbanística, jardineria, etc serà requisit previ a
la concessió de la llicència, el dipòsit d'una fiança per respondre dels
danys:
1) La quantitat general a dipositar serà la resultant d'aplicar l'1%
al pressupost.
2) Malgrat tot, l'Ajuntament podrà aplicar subsidiàriament una
fiança superior de la resultant dels criteris establerts a l'apartat ( 1 ),
quan el valor dels possibles danys superin l'1,1% del pressupost de
l'obra, fixant la quantitat a depositar l'arquitecte/aparellador municipal, tenint en compte:
- La superfície de la vorera o els serveis municipals que puguin
resultar afectats.
- Els preus del mercat en el moment de sol·licitar la llicència.
b) A més a més, es podran aplicar fiances complementàries per
respondre de les infraccions urbanístiques, execució d'obres d'urbanització, normativa urbanística municipal, compromisos d'urbanització simultània per cobrir danys davant de tercers, i en tots els casos
que es cregui convenient i per l'import del que s'hagi de garantir.
c) Finalitzada l'obra es procedirà a la devolució de la fiança amb
l'informe previ favorable dels Serveis Tècnics Municipals, o s'exigirà
la diferència que eventualment pugui resultar en contra del propietari
de l'edificació dels desperfectes de tota índole que s'hagin ocasionat
a les voreres o qualsevol altres servei municipal, tals com jardineria,
enllumenat, conducció d'aigua o clavegueram, paviment, etc.
d) Les fiances també s'aplicaran per respondre de les infraccions
urbanístiques que se'n puguin derivar en cas de sancions.
Article 13. Infraccions i Sancions
a) Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària i la seva
normativa de desenvolupament.
b) La imposició de sancions per la comissió d'infraccions no
impedirà en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes no prescrites.
c) En el cas que procedeixi la constitució de fiança per respondre
d'obligacions urbanístiques o per respondre de possibles danys a
instal·lacions o a béns de domini públic, aquesta haurà de constituirse amb caràcter previ i ingressar-se a l'Ajuntament. A tal efecte es
comunicarà així a l'interessat amb l'advertiment que, en cas de no
dipositar-hi les fiances exigides, en el termini de deu dies es procedirà
a l'arxiu de l'expedient sense més tràmit.
Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària de 25 de juliol de 2006, entrarà en vigència a partir del
mateix dia de la publicació en el BOPT de l'aprovació definitiva i el
text íntegre de la mateixa i, regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
Aldover, 12 de setembre de 2006. --- L'alcalde, Joan Ferré i
Franquet.

2006/10364 – AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA

Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 5 de setembre
de 2006, va acordar aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l'ordenança municipal reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de llar d'infants i servei de menjador
escolar;
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De conformitat amb el que disposa l'article 17 del RDL 2/2004
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i l'article 49.c) de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local, s'exposen al públic per un termini de 30 dies
durant els quals els interessats podran examinar els expedients i
presentar les reclamacions que consideren oportunes.
Si dins del termini d'exposició al públic no es produeixen reclamacions contra l'esmentat acord, aquests s'entendran definitivament
adoptat
La nova Ordenança que entrarà en vigor un cop es publiqui el
seu text íntegre, comportarà la derogació de l'Ordenança núm. 28
que actuament està en vigència.
L'alcalde, Francesc Sancho Serena.

2006/10385 – AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

Anunci
Per decret de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 2006, en ús de
les atribucions conferides per l'article 21, apartat 1, paràgraf j, i
apartat 3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
es va resoldre aprovar definitivament els les Estatus i bases de la Junta
de compensació que es pretén constituir per a l'execució del sector la
Masieta, promogut per la comissió gestora, redactats dins el sistema
compensació, avui de reparcel·lació en la modalitat de compensació
básica,
Contra aquesta resolució que es definitiva en via administrativa es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos a
comptar des del dia següent de la publicació d'aquet anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
No obstant i amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà
interposar recurs interposar recurs contenciós administratiu davant
l'òrgan jurisdiccional abans indicat, en el termini de 2 mesos a
comptar des del dia següent a la notificació de la resolució corresponent. El recurs de reposició s'entendrà desestimat transcorregut un
mes de la seva interposició sense que hi hagi resolució expressa, i en
aquets cas el termini per acudir a la via contenciosos administrativa,
serà de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en que el referit
recurs s'entengui desestimat.
Sens perjudici que, d'acord amb allò que preveu l'article 58.2 de
la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu comú es podrà interposar qualsevol altre recurs que estimi procedent.
DECRET DE L'ALCALDIA
Vistos els Estatuts i bases de la Junta de compensació que es
pretén constituir per a l'execució del sector la Masieta, promogut per
la comissió gestora, redactats dins el sistema compensació, avui de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, conforme la
disposició transitòria cinquena, apartat 1, en la redacció donada per
la Llei 10/2004, que modifica la Llei 2/2002, d'urbanisme.
El Sr. Fernando Garcia Estepa, actuant com a president de la
comissió Gestora de la Junta de Compensació de la Masieta, va
presentar un projecte d'estatuts i Bases per a la constitució de la Junta
de Compensació del Sector La Masieta" de La Bisbal del Penedès.
La Junta de Govern Local per acord de data 29 de juny de
2005, va aprovar inicialment els estatuts i les bases d'actuació,
conforme l'article 113.2.a) i va acordar sotmetre a l'acord a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte a publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragon i en el Diari de Tarragona,
com a diari de més divulgació en l'àmbit municipal, segons deter-

minen l'article 113.2.c) de la Llei d'urbanisme i l'article 3 del
Reglament parcial de desplegament, als efectes de formular al·legacions.
L'edicte d'informació pública ha estat inserit al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona núm. 161 de data 14-7-2005 i en el Diari
de Tarragona de data 20 de juliol de 2005.
El període d'informació publica i audiència de l'aprovació inicial
dels estatuts i les bases d'actuació, amb notificació individualitzada,
als propietaris inclosos en l'àmbit de la urbanització, ha tingut una
durada considerable donada la quantitat de propietaris afectats i la
dificultat en la localització d'alguns d'ells.
Atès que correspon l'aprovació definitiva a l'Alcaldessa, segons
atribucions de l'article 21, apartat 1, paràgraf j, i apartat 3 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Atès que les normes subsidiàries de planejament de la Bisbal del
Penedès,aprovades definitivament per la Comissió d'urbanisme de
Tarragona el 10 de setembre de 2002, text refós de 5 de març de
2003 (DOGC num 3947 de 14 d'agost de 2003) preveuen el
sistema de compensació per La Masieta.
Vist el contingut dels estatuts i les bases d'actuació i l'informe
jurídic de secretaria,en virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
Primer. Aprovar, en els termes de l'informe jurídic, definitivament
els estatuts i les bases d'actuació de la Junta de compensació de la
urbanització la Masieta, conforme l'article 113.2.a) de la Llei d'urbanisme, amb les següents modificacions:
1) Els Estatuts i les Bases de la Junta aprovats inicialment estableixen la utilització de la sanció d'expropiació, com a reacció
davant l'incompliment dels propietaris de la unitat d'actuació. Es
modifica substituint-se per la reparcel·lació forçosa - prevista com a
reacció contra la manca d'incorporació a la Junta en I'art. 26.5 del
Reglament de desplegament parcial de la Llei; i el constrenyiment
contra el patrimoni - prevista com a reacció contra la manca de
pagament de les quotes d'urbanització, en I'art. 53.1.1. del
Reglament de desplegament parcial de la Llei.
2) L'art. 23.2 dels Estatuts, que regula els quòrums reforçats de la
Junta. Amb l'objectiu d'assegurar que aquells acords més rellevants de
la Junta siguin adoptats per una majoria que representi adequadament els seus membres. Elimina la menció final d'aquest epígraf,
que es refereix a les quotes "presents o representades". D'aquesta
manera, s'assegurarà que aquests acords seran adoptats, com a
mínim, pel 50% de les quotes de participació de la Junta.
Segon. Desestimar les al·legacions presentades, d'acord amb l'informe jurídic, emès.
Tercer. D'acord amb l'article 26.1 del Reglament de desplegament parcial de la Llei 2/2002, d'urbanisme; donar un termini de
quinze dies des d'aquesta notificació als propietaris no adherits, per
sol·licitar la incorporació a la Junta de Compensació. En cas de no
incorporació s'aplicarà la reparcel·lació forçosa.
Quart. Requerir als diversos titulars per tal que, en el termini reglamentari de dos mesos, constitueixin la Junta de Compensació
mitjançant escriptura o documents públics, segons l'art. 48 del Decret
287/2003 del Reglament parcial de la Llei 2/2202, d'Urbanisme
Cinquè. Nomenar representant de l'Ajuntament al si dels òrgans
rectors de la Junta de Compensació a Dolors Andreu Cordomí
Sisè. Notificar el present acord, amb notificació individualitzada,
als propietaris inclosos en l'àmbit de la urbanització, així com anunci
al BOP de Tarragona, diari de Tarragona i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
Setè. Publicar íntegrament el text dels Estatuts i Bases d'actuació
al BOP de Tarragona.
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Vuitè. Pel que fa a les al·legacions presentades.
8.1. Al·legació presentada per la Sra. Núria Pérez Parera:
Posar de manifest que en cap moment se Ii ha causat indefensió,
en la mesura en la que com a propietària que no exerceix inicialment
la iniciativa de constitució de la Junta; Ii correspon la defensa dels
seus drets a traves de l'anàlisi del projecte d'estatuts i de les Bases,
una vegada els mateixos han estat presentats a L'Ajuntament; en el
tràmit d'informació pública.
Pel que fa a la petició de nul·litat dels acord d'aprovació inicial
d'estatuts i Bases d'actuació. No s'entén quin es el motiu de nul·litat
que addueix l'al·legant, en l'al·legació manifesta: ".. que aquesta
forma de procedir provoca la nul·litat de ple dret de l'acord de conformitat a l'article 62.1.B) de la LROPAC ple qual es ple es manifestament incompetent per aprovar una canvi de sistema d'actuació.
Aquesta competència correspon a l'alcalde, en tot cas a la Junta de
govern si l'alcalde li ha delegat... " sembla ser que fa referència al
canvi de sistema d'actuació no a l'aprovació inicial d'estatuts i Bases
d'actuació que és el tema que ens ocupa, el quals han estat aprovats
inicialment per la Junta de govern local, per delegació de l'alcaldia.
En conseqüència es desetimen les al·legacions presentades per la
Sra. Nuria Pérez Parera.
8.2. Pel que fa referència a les 38 al·legacions-tipus presentades
per diversos propietaris:
- Respecte l'al·legació primera, la normativa vigent sobre la
tramitació dels Projectes d'estatuts i de bases d'actuació,
de les Juntes de Compensació (article 113.2, del Text
Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; article 47 del
Reglament de Desplegament Parcial de la LUC), no exigeix
que la notificació de l'aprovació inicial del Projecte d'estatuts i bases als interessats, hagi d'identificar als titulars
que han presentat el projecte.
D'altra banda, cal posar de manifest que aquesta informació és plenament accessible als interessats, considerant
que el Projecte ha de ser exposat a informació pública per
termini d'un mes durant el qual els interessats poden
conèixer la identitat dels promotors del Projecte.
En conseqüència, es desestima l'al·legació.
- Respecte l'al·legació segona, cal assenyalar que les
Normes Subsidiàries de la Bisbal del Penedès classifiquen
de la U.E "la Masieta" com a sol urbà no consolidat.
Tal i com disposa l'article 110.4 del Text Refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya, "en sol urbà, és suficient, per
a l'execució urbanística, l'aprovació del planejament
urbanístic general, si aquest en conté la ordenació detallada ...]", requisit que s'acompleix clarament amb el
contingut de les Normes Subsidiàries.
En conseqüència, es desestima l'al·legació.
- Respecte l'al·legació tercera, cal posar de manifest que, tal
i com es desprèn dels articles 56 y 57 del Reglament de
Desplegament Parcial de la LUC, no es funció dels Estatuts,
ni de les Bases d'actuació, acordar la cessió del bens i
drets que, en el seu cas, corresponguin a L'Ajuntament.
En conseqüència, es desestima l'al·legació.
- Respecte l'al·legació quarta, en relació a a l'experiència
negativa del funcionament de les Juntes de compensació i les
opinions expressades, són opinions dels signants.Les normes
subsidiàries de planejament de la Bisbal del Penedès,aprovades definitivament per la Comissió d'urbanisme de
Tarragona el 10 de setembre de 2002, text refós de 5 de
març de 2003 ( DOGC num 3947 de 14 d'agost de
2003) preveuen el sistema de compensació per La Masieta.
I'execució urbanística mitjanant el sistema de reparcel·lació
per compensació bàsica, te com a finalitat impulsar la participació en primera persona dels propis afectats per l'execució, en el procés de desenvolupament urbanístic; de forma
que siguin coneixedors i puguin decidir com volen que
s'executi urbanísticament la zona on hi viuen.
En conseqüència, es desestima l'al·legació.
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Novè. Notificar individualment als al·legants la desestimació de
les al·legacions presentades.
La Bisbal del Penedès, 19 de juliol de 2006.
ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA
URBANITZACIÓ LA MASIETA LA BISBAL DEL PENEDÈS
CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Denominació
1. Aquesta Entitat Urbanística Col·laboradora es constitueix amb
la denominació de Junta de Compensació de la urbanització la
Masieta, del terme municipal de la Bisbal del Penedès.
2. El seu àmbit territorial és el que delimita la Revisió de les
Normes subsidiàries de planejament de la Bisbal del Penedès, aprovades definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en
data 10 de setembre de 2002.
Article 2
Naturalesa
1. La Junta tindrà naturalesa administrativa, personalitat jurídica
pròpia i capacitat plena per a l'acompliment de les seves finalitats. La
personalitat jurídica s'entendrà adquirida des de la inscripció de la
Junta en el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores. No
obstant això, s'entendrà que l'entitat ha adquirit vigència en relació
amb les despeses que es produeixin en la fase de constitució, fins la
seva inscripció.
2. La Junta podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar,
vendre, segregar, agregar tota classe de béns, celebrar contractes,
executar obres, obligar-se, interposar recursos establerts i exercitar les
accions previstes legalment. A més a més, actuarà com a fiduciària
amb ple poder dispositiu sobre les finques pertanyent als propietaris
que són els seus membres, sense més limitacions que les establertes
en aquests Estatuts.
3. La capacitat s'exercitarà amb subjecció la Llei 2/2002, de
14 de març, d'urbanisme, i el Decret 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002,
d'urbanisme, el Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de mesures per facilitar l'execució urbanística,
als presents Estatuts i altra normativa urbanística vigent a Catalunya.
Article 3
Domicili
El domicili de la Junta de Compensació es fixa provisionalment al
local social de la Masieta, situat a la plaça de la Pujada de la
Masieta, al terme municipal de la Bisbal del Penedès (Tarragona).
Article 4
Objecte i finalitats
És objecte de la Junta de Compensació l'execució de la urbanització i actuació compensatòria sobre els terrenys de l'àmbit definit a
l'article 1. Són finalitats de l'entitat per a la consecució de l'objectiu
proposat:
a) La incorporació de tots els propietaris de finques compreses en
l'àmbit d'actuació de la Junta de compensació, els quals, tot
conservant la titularitat dels seus béns, s'integren a la Junta i es distribueixen proporcionalment els beneficis i les càrregues.
b) Interessar la inscripció de la Junta en el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores.
c) Interessar dels òrgans urbanístics competents l'aprovació dels
projectes que siguin necessaris formular prèvia redacció i aprovació
d'aquests per la Junta.
d) La sol·licitud a l'òrgan actuant de l'exercici de la reparcel·lació
forçosa, i el seu exercici, respecte dels propietaris que no s'incorporin
en temps oportú a aquesta com d'aquells que incompleixin les seves
obligacions en els supòsits que es contemplen a les Bases d'actuació.
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e) La formalització d'operacions de crèdit per l'exercici de les
obres d'urbanització, amb la garantia de les finques afectades.
f) La sol·licitud a l'Administració actuant de l'exercici de la via de
constrenyiment o la utilització del procediment de reclamació civil per
al cobrament de quantitats degudes pels membres de la Junta, segons
el procediment de recaptació previst en aquests Estatuts.
g) La sol·licitud i la gestió de l'atorgament de beneficis fiscals
urbanístics previstos a les disposicions legals.
h) El repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues del polígon
d'actuació i l'adjudicació de les parcel·les resultants als membres de
la Junta.
i) La gestió i defensa dels interessos comuns davant qualsevol
autoritat i organisme públic, així com davant dels jutges i tribunals,
davant dels particulars i davant de les empreses que prestessin els
seus serveis a l'entitat.
j) L'exercici de tots aquells drets i activitats no relacionades expressament i que li corresponguin segons la normativa vigent.
Article 5
Administració actuant
La Junta de Compensació actuarà sota la tutela de l'Ajuntament
de la Bisbal del Penedès. En l'exercici de la tutela esmentada,
correspon a l'Ajuntament:
a) Donar audiència dels Estatuts i les Bases d'actuació a tots els
propietaris o promotors de la Junta, per a la formulació d'al·legacions
i, en el seu cas, per a la incorporació a la Junta. L'Administració té
dret a ser informada puntualment de tots els acords que s'adoptin.
b) Aprovar els Estatuts, les Bases d'actuació i les modificacions
que siguin acordades per la Junta.
c) Designar un representant a la Junta de Compensació.
d) Aprovar la constitució de la Junta i trametre l'acord i l'escriptura
de constitució al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores, per
a la seva inscripció.
e) L'exercici de la reparcel·lació forçosa respecte dels terrenys
dels propietaris no incorporats
f) Utilitzar la via de constrenyiment per al cobrament de les
quanties degudes per qualsevol dels membres de la Junta.
g) Resoldre els recursos administratius que es puguin interposar
contra els acords de la Junta.
h) Quantes altres atribucions resultin de la legislació urbanística
vigent.
Article 6
Durada
La Junta tindrà una durada indefinida des de la seva inscripció en
el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores fins al compliment
total del seu objecte i finalitats. La seva dissolució es produirà d'acord
amb allò que estableixi l'article 32 dels presents Estatuts.
CAPÍTOL II
ASSOCIATS
Article 7
Associats
1. La Junta quedarà integrada per:
a) Els propietaris de les finques incloses en el polígon d'actuació i que han promogut el sistema i que representen més
del 50% de la superfície total de l'àmbit d'actuació.
b) La resta de propietaris de finques incloses en el polígon
d'actuació que sol·licitin l'ingrés a la Junta en qualsevol dels
supòsits de l'article 124 de la Llei 2/2002, d'urbanisme, i
l'article 26 del Decret 287/2003, pel qual s'aprova el
Reglament parcial de la Llei d'urbanisme.
c) En tot cas, es podrà autoritzar l'adhesió de propietaris de
terrenys de l'àmbit un cop finalitzats els terminis indicats
amb les mateixes circumstàncies i prèvia acceptació
d'aquests Estatuts i Bases, mitjançant acord d'acceptació
del Consell Rector.
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2. En qualsevol cas, els propietaris incorporats a la Junta hauran
d'aportar, en el termini de deu dies des de la seva incorporació, els
títols i documents acreditatius de la seva titularitat, així com hauran de
declarar les situacions jurídiques, càrregues i gravàmens que afectin
les seves respectives finques, amb expressió, en el seu cas, de la naturalesa, nom i adreça dels titulars dels drets.
3. Tots els associats, siguin fundadors o adherits tindran, un cop
incorporats a la Junta, els mateixos drets i obligacions en funció de la
seva quota de participació.
Article 8
Empreses urbanitzadores
La incorporació d'empreses urbanitzadores a la Junta, que aportin
total o parcialment els fons necessaris per a la urbanització o que
procedeixen a la seva execució, requerirà l'aprovació de l'Assemblea
General amb el quòrum assenyalat a l'article 23.2. A l'esmentat
acord es determinaran les condicions de la incorporació, d'acord
amb les Bases d'actuació i, en especial, els compromisos i garanties
de la seva gestió, en la forma i quantia que es determini per la Junta.
En aquest supòsit, l'empresa urbanitzadora estarà representada a la
Junta per una sola persona.
Article 9
Drets
1. Els membres de la Junta gaudeixen dels drets següents:
a) Participar amb veu i vot a l'Assemblea General. El vot serà
ponderat amb les respectives quotes de participació.
b) Ser elector i elegible per als càrrecs socials.
c) Presentar propostes i suggeriments.
d) Participar en els resultats de la gestió, d'acord amb les
Bases d'actuació i amb els principis de solidaritat de beneficis i càrregues.
e) Obtenir informació de la Junta i dels seus òrgans.
f) Presentar recurs contra els acords adoptats.
g) Presentar propostes a l'Assemblea General i al Consell
Rector.
h) Tots els altres drets que els corresponguin d'acord amb els
presents Estatuts i les disposicions legals aplicables.
2. Els cotitulars d'una quota de participació hauran de designar,
mitjançant document fefaent, un representant amb facultats suficients
per l'exercici dels drets i obligacions com a associat, responent
solidàriament de les obligacions derivades de la seva condició. En
cas de no realitzar-se designa per part dels copropietaris, tindrà la
consideració de representant davant la Junta aquell que sigui designat
pel Consell Rector.
Article 10
Obligacions
1. Els associats estan sotmesos a les obligacions de caràcter
general derivades del compliment de les prescripcions i normes legals
i de planejament urbanística vigent, així com dels acords adoptats
pels òrgans de govern i d'administració de la Junta.
2. Els associats estaran especialment obligats a:
a) Atorgar els documents necessaris per a la formalització del
Projecte de reparcel·lació.
b) Satisfer puntualment les quantitats necessàries per atendre
despeses ordinàries de gestió de la Junta. A aquest efecte el
Consell Rector fixarà la quantia corresponent a cada membre,
en funció de la quota de participació que tingui atribuïda.
c) Pagar les quotes o quantitats que els corresponguin per a
l'execució de les obres d'urbanització, d'acord amb allò
que estableix l'article 46 i següents del Reglament parcial
de la Llei 2/2002, d'urbanisme.
d) Comunicar a la Junta, la transmissió dels terrenys o la participació en la Junta, aportant la justificació oportuna.
e) Permetre l'ocupació de les finques per a l'execució de les
obres d'urbanització o altres activitats inherents als objectius
i finalitats de la Junta.
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f) Posar a disposició de la Junta els documents acreditatius de
la titularitat i, en el seu cas, indicar les circumstàncies dels
titulars de drets reals, amb expressió de la naturalesa i
quantia de les càrregues i gravàmens.
g) Assenyalar un domicili i els seus canvis a efectes de notificacions per la seva constància en la Secretaria de la Junta.
3. L'incompliment de les seves obligacions per qualsevol dels
associats, determinarà la responsabilitat definida a l'article 127 de la
Llei 2/2002, d'urbanisme, i l'article 53 del Decret 287/2003, pel
qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei d'urbanisme.
4. La incorporació dels propietaris no pressuposa la transmissió a
la Junta dels immobles afectats als resultats de la gestió comuna, però,
en tots cas, els terrenys resten directament afectats al compliment de
les obligacions inherents a la modalitat de compensació, amb
anotació al Registre de la Propietat en la forma assenyalada a l'article 126 de la Llei 2/2002, d'urbanisme.
Article 11
Transmissions
Els membres de la Junta podran alienar els seus terrenys o participació en ella, amb les següents condicions i efectes:
a) El transmissor haurà de notificar de manera fefaent a la Junta
les circumstàncies de l'adquirent i les condicions de la transmissió.
b) L'adquirent, per qualsevol títol, resta subrogat en els drets i en
totes les obligacions pendents per raó de la participació alienada,
havent-se de fer constar aquesta circumstància en el títol de transmissió.
CAPÍTOL III
ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ
Article 12
Òrgans de govern i administració
1. Regeixen la Junta els següents òrgans:
a) Assemblea General
b) Consell Rector
c) President
d) Vicepresident
e) Secretari
2. Potestativament, quan ho estimi convenient el Consell Rector,
podrà designar-se un Gerent amb les facultats que expressament es
determinin i un tresorer, càrrec que serà exercit per un vocal del
Consell Rector.
Article 13
Assemblea General
1. Estarà constituïda per tots els associats i un representant de
l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, designat expressament per
aquest.
2. Tots els membres de la Junta, àdhuc els dissidents i els que no
hagin assistit a les reunions, restaran sotmesos als acords vàlidament
adoptats.
3. L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària una
vegada a l'any i, en sessió extraordinària, quan ho estimin necessari
el President, el Consell Rector o ho sol·licitin per escrit els associats
que representin, com a mínim, el 30% de les quotes de participació.
En aquest darrer supòsit, el President haurà de convocar la reunió
sol·licitada en un termini de 15 dies i se celebrarà durant els 15 dies
següents.
4. A les assemblees generals, tant a les ordinàries com a les
extraordinàries, no es discutiran altres assumptes que els que estiguin
inclosos a l'ordre del dia, excepte que així s'acordés per unanimitat
en reunió a la que assistissin la totalitat dels seus socis.
Article 14
Facultats
Corresponen a l'Assemblea General les facultats següents:
a) Aprovació dels pressupostos de despeses i inversions.
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b) Modificació dels Estatuts i de les Bases d'actuació.
c) Nomenament i cessament dels membres del Consell Rector.
d) Aprovació de la Memòria anual i dels comptes.
e) Proposta de dissolució de la Junta.
f) Aprovació dels Projectes de reparcel·lació i d'urbanització, i
adjudicar les obres d'urbanització.
g) Incorporació d'empreses urbanitzadores i constitució de
societats amb finalitats d'urbanització o complementàries.
h) Venda de terrenys que es reservi la Junta en el Projecte de
reparcel·lació per fer front a les despeses d'urbanització.
i) Concertació de crèdits per realitzar les obres d'urbanització
amb garantia, fins i tot hipotecària, dels terrenys inclosos en el
polígon d'actuació.
j) La imposició de derrames extraordinàries per despeses no
previstes en el pressupost anual.
k) Acordar la constitució de garanties que puguin exigir els òrgans
urbanístics per assegurar les obligacions contretes per la Junta de
Compensació.
l) Qualsevol altre assumpte que afecti amb caràcter rellevant la
vida de l'entitat.
Article 15
Consell Rector
1. El Consell Rector és l'òrgan directiu superior de la Junta i estarà
constituït per un President, un Vicepresident i un Secretari, que ho
seran de l'entitat, i per quatre vocals, un dels quals, necessàriament,
serà el representant designat per l'Ajuntament de la Bisbal del
Penedès. Els membres del Consell caldrà que siguin membres de la
Junta, excepte el representant de l'Administració.
2. El Consell Rector té les següents atribucions:
a) Administrar la Junta d'acord amb la legislació urbanística
catalana i els seus reglaments, els presents Estatuts i altra
normativa d'aplicació.
b) Executar els acords de l'Assemblea General.
c) Formulació i tramesa a l'Assemblea General dels Projectes
de reparcel·lació i d'urbanització.
d) Encarregar els Projectes d'urbanització i de reparcel·lació.
e) Tramitació de la contractació de les obres, llevat de l'adjudicació que queda reservada a l'Assemblea.
f) Fixació dels mitjans econòmics i aportacions ordinàries i
extraordinàries, així com els terminis per efectuar-los.
g) Desenvolupar la gestió econòmica i comptabilitzar els
resultats de la gestió.
h) Exercitar totes les altres facultats de govern i administració
no reservades expressament a l'Assemblea General i les
que aquesta li delegui.
3. El Consell Rector es reunirà almenys en sessions trimestrals, per
tal de tenir coneixement del desenvolupament de la Junta i adoptar els
acords pertinents. També es reunirà sempre que sigui necessari per tal
d'adoptar els acords que consideri adient el President o l'Assemblea
General, o ho demanin per escrit un o més dels seus membres. En
aquest supòsit, el President haurà de convocar el Consell dins dels
quinze dies següents a la data en que es rebi la petició.
Article 16
President
1. El càrrec de president de l'entitat i dels seus òrgans col·legiats
serà nomenat per l'Assemblea General, segons el llistat de la candidatura escollida. El temps de duració del càrrec serà de quatre anys,
essent reelegible indefinidament.
2. Tindrà les atribucions següents:
a) Convocar, presidir i dirigir les deliberacions dels òrgans
col·legiats de l'Entitat i dirimir els empats amb vot de
qualitat.
b) Representar a la Junta en tota la classe de negocis jurídics,
podent conferir poders a terceres persones per l'exercici
d'aquesta representació, tant en l'àmbit judicial com l'extrajudicial.

Dimarts, 19 - 9 - 2006

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 216

c) Donar el vistiplau a les actes de l'Assemblea General i del
Consell Rector i a les certificacions que s'expedeixin a tots
aquells documents que necessitin la seva autorització.
d) Exercir, en la forma que el Consell Rector determini de l'administració econòmica de la Junta i qualsevol activitat
bancària que s'exigeixi per al funcionament de l'entitat.
e) Executar i fer complir els acords.
f) Totes les altres funcions inherents al seu càrrec que li delegui
l'Assemblea General o el Consell Rector.
3. En supòsit d'absència o malaltia, el President serà substituït pel
Vicepresident.
Article 17
Vicepresident
1. El Vicepresident serà nomenat per l'Assemblea General,
segons el llistat de la candidatura escollida. El temps de duració del
càrrec serà de quatre anys, essent reelegible indefinidament.
2. Exercirà totes les facultats que corresponen el President, en els
casos de vacant, absència o malaltia d'aquest, i exercirà per delegació les facultats, per acord del President.
Article 18
Secretari
1. Actuarà de Secretari aquella persona que així consti al llistat
de la candidatura escollida per l'Assemblea General. El temps de
duració del càrrec serà de quatre anys, essent reelegible indefinidament.
2. Les seves atribucions específiques seran:
a) Estendre acta de cada sessió dels esmentats òrgans, que
serà signada per ell mateix, amb el vistiplau del president i
s'aprovarà a la mateixa o a la següent reunió.
b) Advertir de tota manifesta il·legalitat en els acords que es
pretenguin adoptar. Si, malgrat aquesta advertència, fos
pres l'acord, el secretari ho comunicarà a l'Ajuntament de
la Bisbal del Penedès a efectes d'allò que disposa l'article
5 d'aquests Estatuts.
c) Assistir a les reunions de l'Assemblea General i del Consell
Rector.
d) Expedir certificacions amb el vistiplau del president.
e) Dur un llibre registre on es relacionaran els socis integrants
de la Junta de Compensació, amb expressió de les seves
circumstàncies personals, domicili, data d'incorporació,
quota de participació i nombre de vots i totes aquelles
dades complementàries que s'estimin procedents.
f) Notificar a tots els membres de la Junta, quan per la seva
naturalesa o entitat procedeix, els acords de l'Assemblea
General i del Consell Rector, i en el seu cas, als òrgans
urbanístics competents.
g) Les altres que li atribueixi l'Assemblea General o el Consell
Rector.
Article 19
Tresorer
1. Serà designat, si s'escau, per l'Assemblea General d'entre els
vocals del Consell Rector, i les seves funcions consistiran en la realització dels pagaments i cobraments que corresponguin als fons de la
Junta, així com la seva custòdia, rendir comptes de la gestió pressupostària de l'entitat i complir totes les altres obligacions que, respecte
a les seves funcions, s'estableixin per la Junta.
2. En cas que aquest no sigui designat, realitzarà les seves
funcions el President.
Article 20
Mitjans personals
La Junta funcionarà mitjançant la prestació personal dels seus
associats. Tanmateix, si la prestació esmentada fos injustificada o
massa onerosa per a qui ostenti càrrecs socials, podrà procedir-se,
per acord del Consell Rector, a la contractació del personal que
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s'estimi necessari, el qual serà retribuït amb càrrec als recursos
econòmics autoritzats a l'efecte.
CAPÍTOL IV
FUNCIONAMENT DE L'ENTITAT
Article 21
Convocatòria de sessions
1. Els òrgans col·legiats de l'entitat seran convocats pel Secretari,
per ordre del President. La convocatòria expressarà els assumptes a
tractar, sense que siguin vàlids els acords adoptats sobre altres
matèries, a excepció d'allò que es disposa a l'article 13, in fine, dels
presents Estatuts.
2. Les convocatòries es realitzaran per comunicació personal a
tots el socis de la Junta, mitjançant carta per correu certificat, o per
telegrama, adreçat als domicilis designats per a notificacions pels
interessats i amb quinze dies naturals d'antelació a la data de la
reunió, si és l'Assemblea General, i deu dies si és el Consell Rector.
3. La convocatòria expressarà el lloc, dia, hora i ordre del dia
dels assumptes a tractar. Es penjarà un anunci de la convocatòria en
el domicili social de la Junta, així com dels acords presos. La convocatòria expressarà a més, la indicació que al domicili social es troba
a disposició dels associats la documentació dels assumptes assenyalats a l'ordre del dia fins el mateix dia de la reunió.
Article 22
Quòrum de constitució
1. L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en
primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o degudament
representats, la majoria dels membres o qualsevol que sigui el
nombre, si representen almenys el 50% de la superfície del polígon
d'actuació. En segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora
després de la primera, serà vàlida la constitució de l'Assemblea,
qualsevol que sigui el nombre de quotes de participació representades.
2. El Consell Rector quedarà vàlidament constituït en primera
convocatòria, sempre que el nombre d'assistents sigui superior a la
meitat dels components i, en segona convocatòria, una hora després,
qualsevol que sigui el nombre d'assistents. A falta dels titulars,
actuaran de President i Secretari els que els presents elegeixin.
3. Malgrat el que s'ha expressat en els paràgrafs anteriors, els
òrgans col·legiats s'entendran convocats i vàlidament constituïts per a
tractar qualsevol assumpte de llur competència, sempre que estiguin
presents o representats tots els seus membres i així ho acordin per
unanimitat.
Article 23
Adopció d'acords
1. Quòrum ordinari. Els acords tant de l'Assemblea General com
del Consell Rector, s'adoptaran per majoria simple de les quotes
presents o representades, amb les excepcions que es determinen en
els apartats següents.
2. Quòrum especial. L'adopció d'acords, per part de l'òrgan
col·legiat que correspongui, referents a modificació dels Estatuts i
Bases d'actuació, aprovació del Projecte de reparcel·lació, incorporació d'empreses urbanitzadores, aprovació d'operacions de crèdit,
la disponibilitat del patrimoni i dissolució i liquidació de la Junta,
requeriran el vot favorable de la majoria dels membres que representi
com a mínim el cinquanta per cent de les quotes de participació,
presents o representades.
3. Còmput de vots. Es farà per les quotes de participació. Els
acords del Consell Rector es considera que són personals dels seus
integrants, i no en funció de les quotes de participació.
4. Als efectes del còmput de vots, es computaran com a favorables els d'aquells propietaris absents de l'Assemblea General que
han estat degudament citats, i que un cop informats dels acords
adoptats pels presents conforme al procediment establert a l'article 21
dels presents Estatuts dins un termini de trenta dies, no manifestin la
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seva discrepància per igual termini mitjançant escrit dirigit al Secretari
del Consell Rector.
Article 24
Assistència de personal especialitzat
Previ acord del Consell Rector, podran assistir a les reunions de
l'Assemblea General, amb veu i sense vot, els tècnics i el personal
especialitzat que es consideri necessari per a informar sobre els
diversos assumptes.
Article 25
Actes
1. Dels acords de l'Assemblea i del Consell Rector s'estendrà acta
que, una vegada aprovada, es transcriurà en el respectiu Llibre
d'Actes i serà firmada pel President i el Secretari en prova de conformitat, el qual haurà d'estar degudament numerat, enquadernat i legalitzat.
2. L'acta de l'Assemblea General serà comunicada a tots els
associats als efectes de que els absents manifestin les seves
discrepàncies amb els acords adoptats, i si s'escau, la presentació de
recursos contra els acords.
CAPÍTOL V
RÈGIM ECONÒMIC
Article 26
Mitjans econòmics
1. Els mitjans econòmics estaran constituïts per les aportacions
dels associats i els crèdits que es concertin amb la garantia dels
terrenys inclosos en el polígon d'actuació.
2. Les aportacions dels associats seran de dues classes:
a) Ordinàries o de gestió, destinades a sufragar les despeses
generals de la Junta, d'acord amb les precisions a tal efecte
assenyalades pel Consell Rector.
b) Extraordinàries, destinades al pagament dels conceptes i
quanties que figurin en el compte de liquidació del projecte
de reparcel·lació, així com de qualsevol cost o despesa
derivat de l'execució de la urbanització.
c) Les aportacions que resultin de la liquidació efectuada per
l'Associació de propietaris en concepte de despeses per
promoure la constitució de la Junta de Compensació.
Article 27
Recaptació
1. L'exacció d'aportacions la farà el Consell Rector en la quantia
i termini acordats mitjançant requeriment individual efectuat en la
forma esmentada a l'article 21 dels presents Estatuts, atorgant un
termini d'un mes per al seu pagament, llevat dels casos excepcionals
en què el Consell Rector podrà concedir, a petició escrita de l'interessat, un termini superior.
2. Transcorregut un mes d'ençà del requeriment del pagament,
quan algun membre incompleixi la seva obligació, fent-se notòria la
seva negativa o retard en el pagament de les quantitats endeutades
a la Junta, es podrà utilitzar amb caràcter preferent el procediment
judicial de reclamació civil. No obstant això, es podrà optar entre
sol·licitar a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès que procedeixi al
cobrament per la via de constrenyiment en benefici de la Junta de
Compensació, responent en primer lloc els terrenys aportats pel
membre a la Junta.
3. Les quantitats percebudes aplicant qualsevol d'aquests procediments es lliuraran a la Junta. Les quantitats no ingressades dins del
termini del mes assenyalat meritaran en favor de la Junta interessos de
demora en la quantia que assenyali en cada moment la Llei de pressupostos generals de l'Estat.
4. Quan es procedeixi la manca de pagament en el termini fixat
i la Junta acordi procedir al cobrament pel procediment judicial de
reclamació civil o per la via de constrenyiment, la quantia deguda
s'incrementarà amb l'import corresponent a la sanció equivalent al
20% del deute.

Article 28
Comptabilitat
1. La Junta portarà la comptabilitat de la gestió econòmica en el
llibre adequat, perquè en tot moment pugui donar-se raó de les operacions fetes i es dedueixen d'aquests els comptes que s'han de rendir.
2. La comptabilitat serà a càrrec del Tresorer o, en el seu cas, del
Secretari del Consell Rector, sota la supervisió del President.
3. L'estat de comptes serà sotmès anualment a l'aprovació de
l'Assemblea General, i estarà a disposició de tots els membres de la
Junta de Compensació que ho sol·licitin per escrit, trenta dies abans
que siguin aprovats per la corresponent Assemblea.
CAPÍTOL VI
RÈGIM JURÍDIC
Article 29
Executivitat
Els acords dels òrgans de govern i administració de la Junta seran
executius sempre que s'hagin adoptat segons l'establert a aquests
Estatuts i altres normes aplicables, i sens perjudici dels recursos i
accions que contra ells legalment procedeixin.
Article 30
Règim de responsabilitat
La Junta de Compensació serà directament responsable de la
urbanització completa del polígon d'actuació davant els òrgans urbanístics de tutela.
Article 31
Recursos
Els acords del Consell Rector podran ser impugnats davant de
l'Assemblea General, en el termini d'un mes des de la seva notificació. Contra els actes i acords de la Junta, àdhuc els resolutoris d'impugnacions d'acords del Consell Rector, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant de l'Ajuntament de la Bisbal del
Penedès, en el termini d'un mes des de la celebració de l'Assemblea
General o de la comunicació de l'acta de la mateixa.
CAPÍTOL VII
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 32
Dissolució i liquidació
1. La dissolució es produirà pel compliment dels objectius per als
quals fou creada la Junta i es requerirà, en tot cas, acord de
l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. També procedirà la dissolució
per mandat judicial, per prescripció legal, o per canvi del sistema o
modalitat d'actuació aprovada per l'Ajuntament.
2. Quan s'extingeixi la personalitat jurídica de la Junta de
Compensació tindrà lloc la liquidació del seu patrimoni en la forma
següent:
a) El Consell Rector procedirà a la liquidació.
b) El patrimoni que pugui existir en terrenys, drets o metàl·lic es
distribuirà entre els associats en proporció a la seva participació en l'entitat urbanística.
3. Si per incompliment de les obligacions essencials de la Junta
de Compensació l'administració urbanística actuant acordés el canvi
de sistema o modalitat, el Consell Rector es transformarà automàticament en comissió liquidadora, en tant l'Assemblea general no
acordés una composició alternativa. Igualment es constituirà de
manera directa la corresponent Associació administrativa de
Cooperació per col·laborar amb l'administració urbanística actuant.
Per tal d'adquirir personalitat jurídica l'Associació administrativa de
Cooperació haurà d'aprovar els corresponents estatuts i ser inscrita en
el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores.
4. La Comissió liquidadora serà en tot cas directament responsable de presentar la liquidació o balanç a la consideració de
l'Assemblea General en el termini d'un any des de l'aprovació definitiva del canvi de sistema o modalitat.
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5. El President de la Junta de Compensació en el moment del
canvi de sistema o modalitat ostentarà en tot cas la presidència de la
Comissió liquidadora i serà directament responsable de convocar
l'Assemblea General tantes vegades com es faci necessari per tal
d'aprovar el compte de liquidació i la seva execució material. En cap
cas la Junta de Compensació en liquidació no es podrà dissoldre en
perjudici de creditors ni sense abans d'haver acomplert la totalitat de
les seves obligacions contretes amb anterioritat al canvi de sistema o
modalitat.
5. Llevat del supòsit del canvi de sistema o modalitat, no
procedirà l'aprovació de la dissolució mentre no consti l'acceptació
de les obres d'urbanització i dels terrenys objecte de cessió per part
de l'Ajuntament; així mateix, també ha de constar el compliment de
les obligacions pendents i l'aprovació dels comptes del darrer
exercici.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
La Junta es regirà per aquests Estatuts, per la Llei 2/2002, d'urbanisme, el Decret 287/2003 pel qual s'aprova el Reglament
parcial de desplegament de la Llei d'urbanisme, el Decret
303/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
mesures per facilitar l'execució urbanística, i la resta de normativa
urbanística vigent a Catalunya. Amb caràcter supletori, es regirà per
la Llei de societats anònimes.
DISPOSICIÓ FINAL
1. Els presents Estatuts, una vegada aprovats i inscrits en el
Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores, tindran naturalesa
obligatòria per a l'Administració i per als membres de la Junta.
2. Qualsevol modificació dels Estatuts que s'acordi per
l'Assemblea General requerirà l'aprovació de l'Administració actuant
i la seva inscripció en el Registre esmentat.

BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
DE LA URBANITZACIÓ LA MASIETA LA BISBAL DEL PENEDÈS
I. GENERALS
Primera
Objecte
1. Les presents Bases d'actuació es refereixen a la Junta de
Compensació de la urbanització la Masieta, situada al terme municipal de la Bisbal del Penedès.
2. La finalitat de les Bases es reglamentar la incorporació dels
membres de la Junta, per a l'execució de la urbanització de conformitat amb les determinacions contingudes en la Llei 6/1998, sobre
règim del sòl i valoracions, la Llei 2/2002, d'urbanisme, el
Reglament 303/1997 de mesures per facilitar la gestió urbanística,
els presents Estatuts i altra normativa que sigui d'aplicació.
3. La Junta de Compensació actuarà sota la tutela de l'Ajuntament
de la Bisbal del Penedès, com a administració actuant i òrgan de
fiscalització, i com a destinatària dels terrenys de cessió obligatòria.
Segona
Subjectes interessats
1. Un cop aprovades definitivament les presents Bases i Estatuts
de la Junta de Compensació de la urbanització la Masieta, es constituirà mitjançant escriptura pública, amb efectes des de la inscripció
de l'acord aprovatori en el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores.
2. Formaran part de la Junta els propietaris i, en el seu cas, les
empreses urbanitzadores, relacionats a l'article 8 dels Estatuts de l'entitat.
3. Així mateix es designarà un representant de l'Ajuntament de la
Bisbal del Penedès en l'acord d'aprovació definitiva de les presents
Bases i Estatuts de la Junta, el qual formarà part del Consell Rector i
de l'Assemblea General de l'entitat.

Tercera
Actuacions que comprèn
L'actuació del sistema de compensació comportarà:
a) La reparcel·lació forçosa de les finques dels propietaris no
incorporats a la Junta de Compensació.
b) La cessió gratuïta a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès dels
terrenys de cessió obligatòria i de les obres i instal·lacions que s'hagin
d'executar conforme al planejament vigent.
c) El pagament de les obres d'urbanització i altres despeses inherents, fixades en el projecte d'urbanització, en el projecte de
reparcel·lació i les despeses corresponents als treballs previs necessaris per a la confecció dels esmentats projectes i de la constitució de
la Junta.
d) La justa distribució dels beneficis i les carregues de l'actuació.
e) Conservació i manteniment de l'obra urbanitzadora fins a la
recepció per part de l'Ajuntament.
II. CRITERIS DE VALORACIÓ
Quarta
Criteris de valoració
1. El dret dels propietaris es determinarà per la quota de participació i, per tant, serà proporcional a la superfície real de les seves
finques en relació al total de les finques situades dins del polígon
d'actuació en el moment de l'aprovació.
2. A cadascuna de les finques s'assignarà un percentatge
expressat en quotes de participació, d'acord amb el criteri assenyalat
en el punt anterior. Aquestes quotes de participació constituiran el
coeficient per a l'adjudicació de les finques resultants de la compensació que quedaran determinades en el projecte de reparcel·lació.
3. Les superfícies computables s'acreditaran mitjançant certificació del Registre de la Propietat, o en el seu defecte, mitjançant
testimoni notarial del títol de l'adquisició. A falta d'ambdós documents, el propietari haurà de presentar declaració en què faci constar
la superfície, els propietaris amb què limita i el títol d'adquisició,
acompanyant un plànol topogràfic dels terrenys i quants documents
puguin acreditar la seva condició de propietari, com rebut de contribució, etc.
4. Per al repartiment de quotes de participació entre els membres
de la Junta s'atindrà a l'amidament topogràfic dels terrenys, quan
aquesta no concordi amb l'expressada en els títols, amb diferències
superiors al 5%.
Cinquena
Criteris de valoració de drets reals, servituds i drets personals
constituïts sobre les finques aportades
1. En el seu cas, els titulars dels drets reals que no s'extingeixin
per l'execució del planejament, seran adjudicataris en el mateix
concepte en què ho foren anteriorment, pel principi de subrogació
real. El propietari afectat haurà de compartir amb el titular del dret
real la quota atribuïda.
2. La valoració d'altres drets reals i de les servituds predials que
s'hagin d'extingir, s'efectuarà en el projecte de reparcel·lació d'acord
amb les disposicions sobre expropiació que, específicament,
determini la taxació dels mateixos i, subsidiàriament, d'acord amb les
normes de dret administratiu o civil que regula la institució i, en el seu
defecte, per les establertes per als impostos de successions i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
3. El fet de que existeixin càrregues reals sobre alguna de les
finques incloses en la zona a urbanitzar no altera la seva valoració
com a finca aportada, ni l'adjudicació que li correspongui, però si
són susceptibles de subrogació real passaran a gravar la finca adjudicada al propietari, transformant-se en altre cas en crèdit sobre la
nova finca.
4. Si no es declara la càrrega o si les declarades no s'ajustessin
a la realitat, el perjudicis que poguessin resultar seran a càrrec del
propietari que l'hagués omès i es deduirà del valor de les parcel·les
que els corresponguin el que resulti de les càrregues omeses.
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5. Pel que fa referència a aquelles servituds en les que pugui
acreditar-se la quantitat pagada en el moment de la seva constitució,
l'import de la indemnització a fer efectiva en el moment d'extingir-les
serà el que resulti d'actualitzar el preu inicialment pagat, prenent com
a referència a aquests efectes l'índex de preus al consum (IPC) referents al conjunt nacional total, publicats per l'Institut Nacional
d'Estadística o organisme que el substitueixi.
Sisena
Criteris de valoració d'edificacions, obres, plantacions o
instal·lacions que s'hagin d'enderrocar
1. El valor de les edificacions, obres, plantacions, instal·lacions i
altres elements existents sobre les finques i que s'han d'enderrocar,
sempre que no formin part de l'aportació dels drets dels propietaris
incorporats relacionats amb els terrenys, es determinarà amb independència del sòl i d'acord amb els criteris de la Llei d'expropiació
forçosa i del que resulti d'aplicació el text de la Llei 6/1998, sobre
règim del sòl i valoracions.
2. S'entendrà necessari l'enderroc quan sigui procedent l'eliminació de l'element per realitzar obres d'urbanització previstes al pla,
quan estigui situada a una superfície que no s'hagi d'adjudicar íntegrament a un propietari i quan la seva conservació sigui incompatible
amb l'ordenació, fins i tot amb ús provisional.
Setena
Inclusió de les valoracions en el projecte de reparcel·lació
Les taxacions i indemnitzacions a que fan referència les bases
anteriors s'efectuaran en el Projecte de reparcel·lació o, si procedeix,
en expedient d'expropiació, i aniran a càrrec de la Junta de
Compensació.
Vuitena
Criteris de valoració de les aportacions d'empreses urbanitzadores
1. En el supòsit previst en l'article 8 dels Estatuts de la Junta de
Compensació, l'aportació d'empreses urbanitzadores es determinarà
tenint en compte el cost pressupostat en el Projecte d'urbanització o
dels sectors o partides que s'hagin d'executar, convenint-se amb la
Junta, en el moment de la incorporació, si aquesta xifra es definitiva
o seran d'aplicació clàusules de revisió de preus o d'estabilització de
costos, havent d'adoptar l'acord aprovatori l'Assemblea General.
Per a l'adjudicació de terrenys, l'Assemblea General aprovarà el
conveni amb l'empresa urbanitzadora, en el qual es determinarà la
contrapartida a l'aportació de l'empresa, d'acord amb allò que
disposa l'article 8 dels Estatuts de l'entitat i els acords privats entre les
parts.
2. La participació de l'empresa disminuirà la dels membres de la
Junta.
III. EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ
Novena
Forma de contractació
1. L'execució de les obres d'urbanització es durà a terme per una
empresa urbanitzadora o un contractista idoni per adjudicació de la
Junta de Compensació, prèvia realització d'un concurs entre les
empreses escollides per la seva solvència professional i tècnica.
2. Si a la Junta de Compensació s'hagués incorporat alguna
empresa urbanitzadora que aporti, totalment o parcialment, els fons
necessaris per l'execució de la urbanització, l'execució de les obres
es realitzarà directament per l'empresa esmentada.
3. En el contracte d'obres es garantirà el compliment de les
circumstàncies exigides als articles 127.1 i 133.1 de la Llei
2/2002, d'urbanisme, i article 69 del seu Reglament parcial.
Desena
Costos d'urbanització
1. Els costos d'urbanització se satisfaran pels associats en
proporció a les seves quotes d'adjudicació.
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2. Les quotes d'urbanització que corresponguin als propietaris no
adherits, un cop aprovades per l'Ajuntament, a proposta de la junta
de compensació, poden ser gestionades com les derivades de la
modalitat de cooperació, conforme l'article 128.4 de la Llei
2/2002, d'urbanisme, sens perjudici del que disposa l'article
116.2.
3. Fins a l'aprovació del Projecte de reparcel·lació els costos de
gestió urbanística es distribuiran en funció d'una quota de participació provisional determinada en funció de la superfície de la
parcel·la respecte al total de la superfície edificable. En el Projecte de
reparcel·lació s'haurà de procedir a regularitzar els pagaments anticipats ajustats a les quotes de participació i adjudicació aprovades.
4. En els casos que l'Assemblea de la Junta així ho acordi, determinats costos podran ser repercutits unitàriament per cadascuna de
les parcel·les del polígon d'actuació.
5. S'estimaran com a costos d'urbanització els següents:
a) Totes les obres de vialitat necessàries i fixades d'acord amb
el planejament i el projecte d'urbanització.
b) Les obres de sanejament que afectin al polígon, incloent-hi
la xarxa i les estacions depuradores.
c) Les obres de subministrament d'aigua potable, gas i telefonia.
d) Les obres de subministrament d'energia elèctrica, incloses la
conducció, distribució i enllumenat públic.
e) La jardineria i arbrat en els parcs, jardins i vies públiques.
f) Les indemnitzacions derivades del procediment expropiatori
i del projecte de reparcel·lació.
g) Els costos de la redacció dels projectes tècnics i de compensació i les despeses d'urbanització i totes les altres despeses
corresponents als treballs previs necessaris per a la
confecció dels esmentats projectes i de la constitució de la
Junta.
6. La distribució dels costos d'urbanització es fixarà en el projecte
de reparcel·lació d'acord amb els principis establerts a les presents
Bases.
7. El projecte de reparcel·lació pot determinar que els propietaris
no adherits a la Junta de Compensació, el pagament de les despeses
d'urbanització, puguin realitzar-les mitjançant solars situats dins el
polígon d'actuació, respectant el principi de no-discriminació.
IV. DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I CÀRREGUES
Onzena
Cessions obligatòries de terrenys i obres d'urbanització
1. Els terrenys de cessió obligatòria seran transmesos a
l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès en virtut de l'acord aprovatori
del projecte de reparcel·lació i formalitzat en escriptura pública.
Malgrat això, la Junta o el contractista designat per ella, podrà
ocupar el terrenys cedits per a la realització de les obres d'urbanització.
2.
La cessió de les obres d'urbanització i de les instal·lacions,
l'execució de les quals estigués prevista, es produirà a favor de
l'Ajuntament d'acord amb les directius marcades pel Decret
287/2003, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002, d'urbanisme. L'esmentada cessió es farà dins el termini no
superior a tres mesos des de la seva finalització.
Dotzena
Quotes de participació
1. La participació de cada propietari en l'entitat, tant en la distribució de beneficis com en les càrregues, serà proporcional a la
superfície de terrenys respectius dins del polígon d'actuació, sense
perjudici de l'establert a la base quarta.
2. El supòsit d'incorporació d'empreses urbanitzadores a la Junta,
es procedirà, en el moment de la seva integració, al reajust de les
participacions dels associats, d'acord amb l'establert a la base
vuitena, assignant les quotes corresponents a l'empresa urbanitzadora.

Dimarts, 19 - 9 - 2006

19

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 216

Tretzena
Valoració i adjudicació de les finques resultants
1. Les finques que resultin es valoraran de la manera que decideixin per unanimitat els propietaris afectats, sota criteris objectius i
generals per a tot l'àmbit d'actuació i en funció de l'aprofitament urbanístic atribuït pel planejament urbanístic al polígon d'actuació, o bé,
si no hi ha acord, es valoraran subjectant-se als criteris de la legislació aplicable en matèria de règim del sòl i de valoracions.
2. La valoració es podrà fer en uns punts o unitats convencionals,
que podran ser taxades amb diners, per poder determinar les indemnitzacions que escaiguin per diferències d'adjudicacions, que es valoraran tenint en compte la situació urbanística dels terrenys i les
despeses d'urbanització i gestió urbanística pendents de realització.
3. L'adjudicació de les finques que resultin als membres de la
Junta es farà en proporció a les superfícies aportades. Es procurarà
que les finques aportades estiguin situades al lloc més proper possible
al de les antigues propietats dels mateixos titulars.
4. L'adjudicació de les finques resultants tindrà en compte
l'existència de les parcel·lacions existents i recollides en la Revisió de
les Normes subsidiàries de planejament de la Bisbal del Penedès,
procurant mantenir com a finca resultant la mateixa parcel·la que ha
estat aportada amb les afectacions necessàries per definir la vialitat.
5. No podran adjudicar-se com a finques independents, superfícies inferiors a la parcel·la mínima edificable establerta o que no
reuneixi la configuració i les característiques adequades per a la seva
edificació d'acord amb el planejament, excepte que la normativa
urbanística ho permetés expressament.
6. Quan degut a l'escassa quantia dels drets d'alguns propietaris
no es permeti que els siguin adjudicades finques independents a tots
ells, els solars que resultin s'adjudicaran en proindivís a aquests
propietaris. La mateixa regla s'aplicarà als excessos, quan per determinades exigències de la parcel·lació el dret de determinats propietaris no s'exhaureixi amb l'adjudicació independent que es faci al seu
favor.
7. Quan no sigui possible la correspondència exacta entre la
quota de participació d'un membre de la Junta i la seva quota d'adjudicació en terrenys, el defecte i l'excés es compensarà en metàl·lic.
8. Les finques resultants restaran afectes amb caràcter real al
compliment de les obligacions inherents a la modalitat de compensació bàsica, la qual cosa es farà constar en el Registre de la
Propietat, a instància de la Junta. Per a la seva cancel·lació serà
necessària la certificació de la Junta de Compensació acreditativa
que s'han pagat totes les despeses que corresponguin a la parcel·la
o finca subjecte a l'afecció real.
Catorzena
Moment de l'adjudicació
L'aprovació definitiva per part de l'Ajuntament de la Bisbal del
Penedès del projecte de reparcel·lació i l'atorgament d'escriptura
pública o document administratiu, de conformitat amb l'article 122 de
la Llei 2/2002, d'urbanisme, amb el contingut assenyalat a l'article
7 del Reial decret 1093/1997, sobre inscripció en el Registre de la
Propietat d'actes de naturalesa urbanística, determinarà la inscripció
en el Registre de la Propietat del projecte de reparcel·lació i la subrogació amb plena eficàcia real de les antigues per les noves
parcel·les. Així com el que estableixen als articles 2 i següents del
Decret 303/1997, pel qual s'aprova el Reglament sobre mesures per
facilitar l'execució urbanística.
Quinzena
Règim econòmic
1. L'incompliment per part dels membres de la Junta de les obligacions i càrregues imposades per la Llei 2/2002, d'urbanisme i el
Decret 287/2003, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei
d'urbanisme, fins i tot quan l'esmentat incompliment faci referència als
terminis per acomplir els dits deures i càrregues, donarà lloc a què la
Junta pugui actuar de conformitat amb les determinacions de l'article
27 dels Estatuts de l'entitat.

2. Els membres de la Junta han de realitzar les seves aportacions,
ja sigui en metàl·lic, ja sigui en terrenys, prèvia acceptació del
Consell Rector, en els terminis que aquest efecte fixi el Consell Rector.
DISPOSICIÓ FINAL
1. Les presents Bases d'actuació, una vegada aprovades i
inscrites en el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores, tindran
naturalesa obligatòria per a l'Administració i per als membres de la
Junta.
2. Qualsevol modificació de les Bases d'actuació que s'acordi
per l'Assemblea General requerirà l'aprovació de l'Administració
actuant i la seva inscripció en el Registre esmentat.
La Bisbal del Penedès, 22 d'agost de 2006. --- L'alcaldessa,
Agnès Ferré Cañellas.

2006/10407 – AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP

Edicte
En aquest Ajuntament es tramita l'expedient, iniciat per decret de
l'Alcaldia de data 10 d'octubre de 2005, per renovar les inscripcions
padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent, d'acord amb el que estableix la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 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 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.
Les persones interessades són les següents:
Nom i cognoms
YOANA VELINOVA DONEVA
TONI ANDONOV DONEV

NIA
335940678
318578188

Caducitat inscripció
16 de novembre de 2006
16 de novembre de 2006

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.
Cabra del Camp, 7 de setembre de 2006. --- L'alcalde, Joan
Grimau Gavaldà.

2006/10308 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte de l’Ajuntament de Calafell, sobre nomenament
de funcionaris interis
Es fa públic de conformitat amb el que disposa l'art. 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, el nomenament de personal funcionari interí, per màxima urgència, següents:
- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 29
d'agost de 2006, es va acordar el nomenament, per màxima
urgència, com funcionària interina de la senyora ÀGUEDA
SUBIRANA ÀLVAREZ, al lloc de treball vacant de TAG a
Secretaria General, amb efectes del dia 1 de setembre de
2006, fixant-se unes retribucions de TAG, grup A, complement
destí 26 i complement específic 22.502,86 euros.
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- Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre
de 2006, es va acordar els següents nomenaments:

1. Nomenar al senyor XAVIER CANYELLAS VIDAL, funcionari
interí, per màxima urgència, com arquitecte per ocupar el lloc de
treball vacant de Director de Serveis d'Urbanisme, amb efectes del
dia 1 de setembre de 2006, fixant-se unes retribucions de director de
Serveis d'Urbanisme, grup A, complement de destí 27, complement
específic 1.627,07 euros bruts mensuals a 14 pagues i complement
de productivitat 572,81 euros bruts mensuals a 12 pagues.
2. Nomenar al senyor MARC VIDAL FONTGIVELL, funcionari
interí, per màxima urgència, com arquitecte per ocupar el lloc de
treball de tèncic de planejament urbanístic, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2006, i fins a la data en que es reincorpori el funcionari
titular de la plaça, senyor JOAN LÒPEZ VILÀ, fixant-se unes retribucions de tècnic de planejament urbanístic, grup A, complement de
destí 26, i un complement específic de 1.627,07 euros mensuals a
14 pagues.
Aquests nomenaments interins s'extingiràn automaticament quan
la plaça es cobreixi de forma reglamentària, quan es reincorporin els
titulars de la plaça, com també, quan la corporació els deixi sense
efecte per raons d'interés públic o derivades de proceptes d'obligat
compliment.
Calafell, 5 de setembre de 2006. --- El regidor delegat, Joan
Maria Triadó.

2006/10603-U – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
D'acord amb el que disposa l'article 59 de la Llei 30/92 de
regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, de data 26 de novembre, es publica aquest edicte,
servint de requeriment en forma, als efectes de notificar a les persones
que es relacionen a continuació els actes que igualment s'indiquen,
ja que el resultat infructuós els intents de notificació personal domiciliaria realitzats.
Els actes que es notifiquen son els següents:
1. Denuncia i incoació procediment sancionador.
2. Requeriment presentació
3. Resolució al·legacions.
4. Acord període obertura de proves.
5. Acord de prova practicada estimada o desestimada.
6. Proposta de sanció.
7. Imposició de sanció.
8. Resolució recurs de reposició.
Forma i lloc de pagament: el pagament de les sancions es podrà
fer efectiu a les dependències de l'Ajuntament de Calafell Platja,
carrer Sant Pere 29-31, Departament de Via Publica, per qualsevol
aclariment podeu contactar al telèfon 977699142.
Si l'acte a notificar es el (1) els interessats disposen d'un terminide
l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP de Tarragona
de 10 dies comptadors a partir del dia següent a aquell en què finalitzi el referit termini de 10 dies d'audiència advertim que si no es
presenten al·legacions la iniciació del procediment es considerarà
proposta de Resolució.
Si l'acte es el (6) amb l'atorgament del termini mínim de l'endemà
de la publicació d'aquest edicte en el bop a què fa referència l'article 14 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació
supletòria als ens locals.
Si l'acte es el (7) els interessats disposen d'un termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP
de Tarragona per interposar amb caràcter potestatiu i previ al
contenciós administratiu, recurs de reposició.

Si l'acte a notificar es el (8) contra el mateix que esgota la via
administrativa, els interessats disposen d'un termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP
de Tarragona, per interposar recurs contenciós administratiu.
Relació interessats:
EXP. 4303706001109 DE DIOP BARA
EXP. 4303706001360 DE IGNACIO MORALES ARJONA
El 4t tinent alcalde, Enric Vaqué i Font.

2006/10348 – AJUNTAMENT DE FALSET

Anunci
El Ple de la corporació en sessió extraordinària realitzada el 31
d'agost de 2006, va acordar el següent:
1. Aprovar inicialment el Pla d'ordenació urbanística municipal
de Falset -POUM-.
2. Obrir un període d'informació pública per un termini d'un mes
mitjançant anunci que s'inserirà en el BOP de Tarragona i DOGC, en
dos diaris de divulgació municipal, tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
teleservei i ràdio municipal, als efectes de possibles al·legacions.
3. Suspendre pel termini d'un any les llicències d'obres majors,
d'enderroc, de parcel·lació, de reparcel·lació i d'urbanització,
d'aquelles parcel·les en què la petició de llicència no acompleixi les
condicions urbanístiques del planejament vigent de les NNSS i de
l'aprovació inicial del POUM en tot el terme municipal.
4. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials.
5. Donar audiència als ajuntaments que el seu àmbit territorial
confrontin amb el nostre terme municipal.
6. Els documents sotmesos a informació pública, són els que
preveu l'art. 58 del Decret Legislatiu 1/05.
Falset, 7 de setembre de 2006. --- La secretària interventora, M.
Assumpció Escoda Aragonès.

2006/10376 – AJUNTAMENT DE FALSET

Edicte
Per part de JUAN RODRIGUEZ GARCIA, s'ha sol·licitat llicència
d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar existent en
SNU, superfície construïda total = 192,82m2 al polígon 8 parcel·la
91 d'aquest terme municipal i amb expedient de referència núm.
1349/06.
En compliment del que disposa l'article 43 del Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, aprovat pel Decret 136/1999,
de 18 de maig, es 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 l'Ajuntament de Falset tots
els dies laborables en hores d'oficines.
Lloc de presentació d'al·legacions. Registre general de l'Ajuntament
Falset, 7 de setembre de 2006. --- La secretària, M. Assumpció
Escoda Aragonès.
2006/10351 – AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP

Anunci
Atès el que disposen els articles 298.3 de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 22 i 94.3 del
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Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que per decret
de l'alcaldia d'aquesta data, s'ha acordat realitzar, amb caràcter
d'urgència, la contractació, com a personal laboral no permanent,
d'Anna Rovira Valls. Contracte laboral d'obra o servei determinat, per
a atendre el servei de professora de la llar d'infants municipal des del
dia 01/09/2006 fins al 31.08.2007 (ambdós inclosos). Categoria
professional: professora de preescolar.
Figuerola del Camp, 31 d'agost de 2006. --- L’alcalde, Marcel
Segarra Ferré.

2006/10414 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió realitzada
el dia 19 de maig de 2006, va adjudicar el concurs convocat per a
l'execució de l'obra: Ordenació del centre neuràlgic del nucli antic,
obra inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, anualitat del
2006, amb el número d'actuació: 2006/782, a la UTE ISTEM SL COPCISA, pel preu de 376.287,34 euros.
La qual cosa es fa pública en compliment de l'establert en l'article
93 del text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny.
Flix, 6 de setembre de 2006. --- L'alcalde-president, Pere Muñoz
i Hernández. --- Davant meu, el secretari general, Arturo González i
Benet.

2006/10415 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci
L'alcalde-president de l'Ajuntament de Flix, mitjançant Decret
núm.: 143/2006, del dia 06/09/2006, ha aprovat amb caràcter
definitiu el següent projecte tècnic: Centre d'Empreses de Flix,
redactat per CIGsl, Enginyeria, amb un pressupost d'execució per
contracta d'1.534.564,94 euros.
La qual cosa es fa pública en compliment de l'establert en l'article
38.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Flix, 9 de setembre de 2006. --- L'alcalde-president, Pere Muñoz
i Hernández. --- Davant meu, el secretari general, Arturo González i
Benet.

2006/10416 – AJUNTAMENT DE FLIX

2006/10394 – AJUNTAMENT DE LA GALERA

Anunci
El Ple de l'Ajuntament de LA GALERA, en la seva sessió de data
02/09/2006, aprovà inicialment la creació del Consorci del
Govern Territorial de Salut del Montsià i els estatuts pels quals s'haurà
de regir, i disposà, alhora, sotmetre els acords esmentats a informació
pública, a efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions.
L'expedient es podrà consultar a les oficines municipals tots els dies
feiners, durant aquest termini, que serà de trenta dies hàbils a comptar
des de la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona o al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Els estatuts s'entendran aprovats definitivament si en aquest
termini no es formulen reclamacions ni al·legacions.
La Galera, 9 de setembre de 2006. --- L'alcaldessa, Ma Ester
Martí Accensi.

2006/10352 – AJUNTAMENT DE GODALL

Anunci
Seguidament es publica l'acord municipal de data 28 d'agost de
2006, d'aprovació definitiva del següent projecte tècnic d'una obra
municipal, que diu així:
4.1 PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE OBRA
MILLORA DE LA ZONA DE LA FONT DE L'ARBOÇ
Es dóna lectura a la següent proposta:
Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data 3 de juliol
de 2006 es va aprovar inicialment el projecte de l'obra titulada:
- ARRANJAMENT DE LA FONT DE L'ARBOÇ
Practicat el tràmit d'informació publica mitjançant anunci inserit al
BOPT núm. 168, de data 21 de juliol de 2006, durant el termini
establert a l'efecte, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de
cap mena.
En conseqüència, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del
següent acord:
Primer. Aprovar definitivament aquest projecte tècnic i publicar el
present acord al BOPT i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, atès el
que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
perquè se'n prengui coneixement.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
Godall, 4 d'agost de 2006. --- L'alcalde, Francesc J. Miró Melich.

Anunci

2006/10360 – AJUNTAMENT DEL MILÀ

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió
realitzada el dia 5 de setembre de 2006, va adjudicar el concurs
convocat per a l'execució de l'obra: l'execució de l'obra: Centre
d'Empreses de Flix, a la UTE CISTERÓ, SA & PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES G. VILARASAU, SA, pel preu d' UN
MILIÓ CINC-CENTES VINT-SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS
EUROS AMB SET CÈNTIMS, 1.526.892,07 euros.
La qual cosa es fa pública en compliment de l'establert en l'article
93 del text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny.

Anunci

Flix, 6 de setembre de 2006. --- L'alcalde-president, Pere Muñoz
i Hernández. --- Davant meu, el secretari general, Arturo González i
Benet.

En data 6 de setembre de 2006, el Ple de l'Ajuntament va
aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari núm. 2/06, finançat mitjançant romanent de Tresoreria
per a despeses generals, 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 d'aquest anunci al BOP
de Tarragona, 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.
El Milà, 7 de setembre de 2006. --- L'alcalde, Joan M. Padró
Montserrat.
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2006/10311 – AJUNTAMENT DEL MOLAR

Anunci
En referència a la publicació al BOP de Tarragona núm 170, de
data 24 de juliol de 2006 de la disposició realitzada per Ple de
sessió de data 7 de juliol de 2006 de l'ajuntament del Molar es
realitza la següent ampliació:
La descripció i contingut de l'inventarií de Fitxers amb dades de
caràcter personal, segons estableix l'art. 20 de LOPD, aprovat en la
citada disposició és el que es detalla a continuació:
1. Detall fitxers amb dades de caràcter personal de nivell bàsic
Denominació

Padró

Finalitat
Persones o Col·lectius

Padró d'Habitants
Gestió i control dels moviments de població al municipi,
estadístiques, procediments administratius, servei certificació, atenció al ciutadà.
Procediment de Recollida de Dades
Persones residents al municipi.
Tipus de Tractament
Formularis, Enquestes o entrevistes, Transmissió
electrònica, Llistats i documents del cens electoral i de
registres públics
Estructura i Descripció del Tipus de Dades Manual i automatitzat.
Cessions
LBRL Llei número 7 de 1985
I.N.E (Institut Nacional d'Estadística).
Òrgan Responsable
Ajuntament d'El Molar.
Servei o unitat davant el qual es poden
exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
Ajuntament d'El Molar.
Mesures de Seguretat
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el nivell
Bàsic. Les Mesures de Seguretat es descriuen en el
document de Seguretat.
Denominació

Registre d'Entrades i Sortides

Finalitat
Persones o Col·lectius

Registre d'entrada i sortida de documents a l'Ajuntament
Persones que presenten escrits o documents a
l'Ajuntament o a qui l'Ajuntament n'envia
Procediment de Recollida de Dades
Enquestes o entrevistes, Formularis.
Tipus de Tractament
Automatitzat.
Estructura i Descripció del Tipus de Dades DNI / NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal
o Electrònica, Telèfon, càrrec, Informació relativa
al document rebut o enviat.
Cessions
No estan previstes.
Òrgan Responsable
Ajuntament d'El Molar.
Servei o unitat davant el qual es
poden exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició
Ajuntament d'El Molar.
Mesures de Seguretat
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el nivell
Bàsic. Les Mesures de Seguretat es descriuen en
el document de Seguretat.
Denominació

Serveis Municipals

Finalitat
Persones o Col·lectius
Procediment de Recollida de Dades
Tipus de Tractament
Estructura i Descripció del Tipus de Dades

Gestió dels usuaris dels serveis municipals
Tot ciutadà del municipi
Enquestes o entrevistes, Formularis.
Manual.
DNI / NIF, Nom i Cognoms, Adreça, Telèfon,
Edat, Data de Naixement, Lloc de Naixemnet,
Dades de Familia, Sexe.
No estan previstes.
Ajuntament d'El Molar.

Cessions
Òrgan Responsable
Servei o unitat davant el qual es poden
exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
Ajuntament d'El Molar.
Mesures de Seguretat
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el
nivell Bàsic. Les Mesures de Seguretat es descriuen
en el document de Seguretat.

Denominació

Gestió Consistorial i Institucional

Finalitat

Correu electrònic, agenda institucional i gestió

administrativa de l' Ajuntament
Persones o Col·lectius
Persones que es relacionen amb l'Ajuntament
Procediment de Recollida de Dades
Enquestes o entrevistes, Formularis
Tipus de Tractament
Automatitzat.
Estructura i Descripció del Tipus de Dades DNI / NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal
o electrònica, Telèfon, signatura, signatura electrònica
Cessions
Generalitat de Catalunya (Governació)
Llei 8/97 municipal i de règim local de Catalunya
Òrgan Responsable
Ajuntament d'El Molar.
Servei o unitat davant el qual es poden
exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
Ajuntament d'El Molar.
Mesures de Seguretat
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el nivell
Bàsic. Les Mesures de Seguretat es descriuen en
el document de Seguretat.
Denominació

Comptabilitat

Finalitat
Persones o Col·lectius
Procediment de Recollida de Dades
Tipus de Tractament
Estructura i Descripció del Tipus de Dades

Gestió comptable i pressupostària
Proveidors i deutors de l'Ajuntament
Formularis (factures), Contractes.
Automatitzat
DNI / NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal
o electrònica, Telèfon, Activitats i Negocis, Ingresos
i Rendes, Dades Bancàries, Dades Impostos,
Deduccions, Béns i Serveis subministrats per l'afectat,
Béns i Serveis rebuts per l'Afectat
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ajuntament d'El Molar.

Cessions
Òrgan Responsable
Servei o unitat davant el qual es poden
exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
Ajuntament d'El Molar.
Mesures de Seguretat
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el nivell
Bàsic. Les Mesures de Seguretat es descriuen en el
document de Seguretat.
Denominació

Serveis Tècnics

Finalitat
Persones o Col·lectius

Gestió, registre i control de les llicències de caire tècnic
Persones interessades en obtenir una llicència o
permís i interventors
Procediment de Recollida de Dades
Formularis.
Tipus de Tractament
Manual i Automatitzat.
Estructura i Descripció del Tipus de Dades DNI / NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal
o electònica, Telèfon, Allotjament i Habitatge,
Llicències, Permisos i Autoritzacions, Tipus Obres,
Activitats i Negocis, Llicències comercials,
Dades Impostos, Deduccions.
Cessions
Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals
Òrgan Responsable
Ajuntament d'El Molar.
Servei o unitat davant el qual es poden
exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
Ajuntament d'El Molar.
Mesures de Seguretat
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el
nivell Bàsic. Les Mesures de Seguretat es descriuen
en el document de Seguretat.
Denominació

Cens d'Animals

Finalitat
Registre i control dels animals domèstics.
Persones o Col·lectius
Veïns del municipi
Procediment de Recollida de Dades
Formularis.
Tipus de Tractament
Automatitzat.
Estructura i Descripció del Tipus de Dades DNI / NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal
o electònica, Telèfon, Dades de l'animal.
Cessions
Departament de mediambient de la Generalitat.
Llei 22 de 2003 de protecció dels animals
Òrgan Responsable
Ajuntament d'El Molar.
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Denominació
Cens d'Animals
Servei o unitat davant el qual es poden
exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
Ajuntament d'El Molar.
Mesures de Seguretat
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el nivell
Bàsic. Les Mesures de Seguretat es descriuen en
el document de Seguretat.
Denominació

Gestió de personal

Finalitat

Gestió, manteniment i control de les nòmines, de la
selecció, oposicions i concursos i formació del personal
de l'Ajuntament, control horari, borsa de treball interna,

plantilla orgànica,
Persones o Col·lectius
Personal de l'Ajuntament i candidats
Procediment de Recollida de Dades
Formularis, Paper.
Tipus de Tractament
Automatitzat
Estructura i Descripció del Tipus de Dades DNI / NIF, Nº SS / Mutualitat, Nom i Cognoms,
Adreça, Dir. Correu Electrònic, Telèfon, Signatura,
característiques físiques, Estat Civil, Cos/Escala,
Categoria / Grau, Lloc de Treball, Dades No
econòmiques de Nòmina, Dades Bancàries,
Dades econòmiques Nòmina, Dades Impostos,
Deduccions.
Cessions
Llei 40/1998 Llei IRPF, Llei General de la Seguretat Social
Agència Tributària, Tresoreria Seguretat Social
Òrgan Responsable
Ajuntament d'El Molar.
Servei o unitat davant el qual es poden
exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
Ajuntament d'El Molar.
Mesures de Seguretat
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el nivell
Bàsic. Les Mesures de Seguretat es descriuen en
el document de Seguretat.
2. Detall Fitxers amb Dades de Caràcter Personal de Nivell Mig
Denominació
Finalitat

Gestió Fiscal i Tributària
Gestió, manteniment i control de la informació
necessària per a la recollida i liquidació d'impostos,
taxes i altres pagaments a l'Ajuntament
Persones o Col·lectius
Contribuents del municipi
Procediment de Recollida de Dades
Formularis i padrons fiscals.
Tipus de Tractament
Automatitzat.
Estructura i Descripció del Tipus de Dades DNI / NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal o
electrònica, Telèfon, Dades Bancàries, Dades Impostos,
Deduccions, Ingressos i rendes, Propietats i possessions.
Cessions
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
Entitats Bancàries.
Òrgan Responsable
Ajuntament d'El Molar.
Servei o unitat davant el qual es poden
exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
Ajuntament d'El Molar.
Mesures de Seguretat
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el nivell
Mig. Les Mesures de Seguretat es descriuen en el
document de Seguretat.
El Molar, 6 de setembre de 2006. --- L’alcalde, Joan Jaume
Salvadó Llorens.

2006/10393 – AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ

Anunci
Aquest Ajuntament, en sessió de data 1 de setembre de 2006,
ha aprovat l'expedient de modificació de crèdit, dins del pressupost
ordinari vigent, per mitjà de transferència de crèdit, i l'exposa al
públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies

hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions davant d'aquesta
corporació.
En el supòsit que no se'n presentin, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
La Nou de Gaià, 4 de setembre de 2006. --- L'alcalde, Juan
Montragull Rafí.

2006/10395 – AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ

Anunci
Per resolució de l'Acaldia, de data 8 de setembre de 2006,
aprovà inicialment el projecte de reparcelació del Pla parcial La
Sitgeta, presentat per PROMOGRUP 2002, SL.
El qual s'exposa a informació pública a la Secretaria de
l'Ajuntament per un termini d'un mes, a fi de que es pugui examinar i
presentar les reclamacions o al·legacions que es tinguin per convenients.
La Nou de Gaià, 8 de setembre de 2006. --- L'alcalde, Joan
Montragull Rafí.

2006/10403 – AJUNTAMENT DE PAÜLS

Edicte
L'Ajuntament de Paüls, reunit el dia 30 d'agost de 2006, en
sessió plenària, entre altres coses, aprovà, amb el quòrum que fixa la
Llei, la supressió del tributs següent:
- Taxa de llicències urbanístiques.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 17.1
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, i 162.2.b) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, els acords provisionals i les Ordenances
fiscals modificades estaran exposades al públic durant trenta dies
comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per tal que els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar hi les reclamacions que considerin oportunes.
Paüls, 7 de setembre de 2006.--- L'alcalde, Tomàs Escubedo
Gracià.
2006/10370 – AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ

Anunci
Mitjançant el decret d'Alcaldia de data 4 de setembre de 2006,
s'ha resolt convocar les proves selectives per a la provisió mitjançant
concurs d'una plaça inclosa a l'escala d'administració especial,
subescala técnica, grup A, especialista en Urbanisme (TAE), que
consta vacant a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament i que
s'ha inclòs a l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici
2006. Així mateix s'han aprovat les bases que han de regir la convocatòria i que es transcriuen:
BASES PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS D'UNA
PLAÇA
DE
PERSONAL
FUNCIONARI
DE
L'ESCALA
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, GRUP A,
ESPECIALISTA EN URBANISME (TAE), QUE CONSTA VACANT A LA
PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST AJUNTAMENT
PRIMERA: OBJECTE
L'objecte de la present convocatòria és la provisió, pel sistema de
concurs lliure d'una plaça de tècnic d'administració especial, espe-
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cialista en Urbanisme, que s'enquadra dins l'escala d'edministració
especial, subescala técnica, classe tècnic superior en Urbanisme de
la plantilla de personal funcionari de Ajuntament de La Riera de Gaià,
dotada amb les retribucions corresponents al grup de titulació A i
complement de destí 20.
La persona seleccionada exercirà la direcció de l'àrea
d'Administració Especial-Urbanisme i Obres Publiques segons consta
a l'Organigrama del personal de l'Ajuntament de La Riera de Gaià i
totes aquelles tasques a realitzar que comprenen les pròpies dels
tècnics d'administració especial en l'àmbit del planejament, la Gestió
i la Disciplina urbanística:
- Control, Estudi i Assessorament en els procediments de formulació del Planejament General i derivat tant d'iniciativa privada com
pública.
- Intervenció i tramitació dels instruments de gestió Urbanística.
Assessorament en l'execució del planejament en tots els sistemes d'actuació previstos.
- Assessorament dels representants de l'Administració en Juntes de
Compensació i altres entitats urbanístiques col·laboradores.
- Tramitacions d'Expropiacions Urbanístiques.
- Control i assessorament en la tramitació i resolució de sol·licituds
de llicències urbanístiques.
- Control informe i tramitació de procediments de protecció de la
legalitat urbanística. Suport tècnic a les tasques d'inspecció.
- Control Informe i tramitació dels expedients incoats d'Infraccions
urbanístiques i sancionadors.
- Control, Informe i Gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i de
l'Habitatge.
- Propostes de resolució de les al·legacions presentades en els
diversos procediments incoats i dels recursos administratius interposats
en matèria urbanística.
- Assistir a l'Ajuntament com a lletrat en els recursos contenciososadministratius relacionats amb les matèries esmentades.
SEGONA: CONDICIONS DELS ASPIRANTS
Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria
hauran de reunir els següents requisits:
De caràcter general
a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb la legislació vigent, o tenir
la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea
d'acord amb la Llei 17/93, de 23 de desembre.
b) Tenir com a mínim 18 anys d'edat i no excedir de l'edat establerta com a màxima per a l'accés en aquest cos o escala.
c) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les
funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària
ferma del servei de cap administració pública.
Específics de titulació
a) Estar en possessió del títol de llicenciat en dret.
b) Estar en possessió del títol acreditatiu de coneixement de
català, corresponents al nivell C de la Junta permanent de coneixements de llengua catalana, o presentar el certificat que acrediti el
nivell C.
Si no es disposa d'aquesta titulació, els aspirants hauran de
realitzar obligatòriament una prova oral i escrita per avaluar si supera
el nivell C de coneixements de la llengua catalana. La qualificació
serà d'apte o no apte.
TERCERA: PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria
hauran de presentar les seves sol·licituds, adreçades al senyor
Alcalde, al Registre General de l'Ajuntament de La Riera de Gaià
(Plaça Major núm. 1. Codi Postal 43762) dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, que es computen a partir de l'endemà de
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la publicació de la corresponent convocatòria en el BOPT i finalitza
als vint dies naturals comptats a partir de l'última publicació al DOGC
O BOE de l'extracte de l'anunci de la convocatòria.
Les sol·licituds podran també presentar-se en la forma que
determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les instàncies s'han de presentar en el model normalitzat i a més
s'hi ha d'adjuntar el currículum vitae amb la documentació acreditativa dels aspectes valorables com a mèrits a la fase de concurs,
degudament compulsats. Els mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, no es tindran en
compte a l'hora de fer la corresponent valoració.
QUARTA: ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia
dictarà en el termini màxim d'un mes, l'aprovació provisional de la
relació d'aspirants admesos i exclosos. En l'esmentada resolució
també s'indicarà la composició del Tribunal, el dia, l'hora i el lloc per
a la realització del concurs.
L'esmentada resolució es farà pública per a possibles esmenes i
reclamacions d'acord amb la Llei 30/92 de règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú i es
concediran 10 dies naturals per a la subsanació de defectes i
possibles reclamacions. Les reclamacions presentades hauran d'ésser
resoltes en el termini màxim de 30 dies des de la finalització del
termini per a la seva presentació. Si no es presenten esmenes o reclamacions contra la resolució que aprova la llista d'admesos i exclosos
es considerarà definitiva sense necessitat de nova resolució .
CINQUENA: TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal tindrà la següent composició:
- President: l'alcalde de l'Ajuntament de La Riera de Gaià o
regidor en qui delegui.
- Vocals:
- El regidor-primer d'Urbanisme de l'Ajuntament o regidor en qui
delegui
- Un representant de l'Escola d'Administració Pública.
- Un secretari-interventor del SAM de la Diputació de Tarragona
- Secretari: el secretari-interventor designat del SAM de la
Diputació de Tarragona.
- Pel que fa a la prova de català, un assessor en matèria de
català designat pel CNL.
SISENA: PROCÉS SELECTIU
El procés selectiu serà per la modalitat de concurs i consistirà en
la realització dels exercicis següents, tots de caràcter obligatori i eliminatori:
*Fase 1: exercici de coneixements de català.
El nivell d'exigència de la prova serà de coneixements mitjans,
equivalent al certificat C de la Junta Permanent de Català. L'exercici
constarà d'una prova oral i d'una escrita i serà qualificat d'apte/no
apte i tindrà caràcter eliminatori.
Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants
que presentin el certificat de coneixements de català corresponent al
nivell C, expedit per la Junta Permanent de Català, Títol oficial equivalent o certificat equivalent.
*Fase 2: valoració d'una memòria-treball.
Els aspirants han de presentar una memòria - treball consistent en
un estudi de caràcter jurídic sobre el següent tema urbanístic:
- L'Aprofitament urbanístic. Evolució i tractament actual.
La dimensió d'aquest document, serà d'un mínim de 20 pàgines
i d'un màxim de 40 i s'haurà de lliurar al registre d'entrada de
l'Ajuntament de La Riera de Gaià en sobre tancat i dins del termini
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previst per a la presentació d'instàncies per a prendre part en el
concurs.
L'Ajuntament lliurarà a cada membre del tribunal una còpia dels
treballs presentats, com a mínim en una setmana d'antelació a la data
d'inici de les proves.
El treball s'haurà d'exposar davant el tribunal qualificador en la
data, hora i lloc que es publicarà en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
El tribunal qualificador podrà sol·licitar aquells aclariments que
estimi oportuns.
L'exercici es qualificarà de 0 a 20 punts, i quedaran eliminats
aquells aspirants que obtinguin una puntuació inferior a 10 punts.
*Fase 3: valoració de mèrits
Consistirà en la valoració del currículum dels aspirants, segons el
següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa aportada
pels aspirants dins el termini de presentació de les sol·licituds:
1. Experiència professional:
- Experiència professional a l'administració local, en ens
d'àmbit municipal, realitzant tasques relacionades amb el lloc
de treball convocat i gaudint de la titulació de llicenciat en
dret, a raó de 0'5 punts per any treballat i fins a un màxim
de 3,5 punts.
- Experiència professional com a advocat amb dedicació i
especialització en temes de dret administratiu local i urbanístic, a raó de 0,10 punts per mes i fins un màxim de 2,20
punts.
- Per acreditar la col·laboració docent amb una Universitat
Pública Catalana en alguna assignatura de la llicenciatura en
dret 1 punt.
2. Formació:
- Per haver obtingut el títol corresponent a un mestratge universitari en matèria de dret local amb una càrrega lectiva de
més de 300 hores 4 punts.
- Per haver cursat un Postgrau impartit per la universitat pública,
en matèria de dret urbanístic i amb una durada mínima de
160 hores lectives 2 punts.
- Per l'assistència a cursos, jornades i seminaris en matèries de
règim local, com ara dret local, contractació administrativa,
medi ambient, urbanisme, hisendes locals, personal, règim
jurídic:
1. Cursos i Jornades d'una durada de més de 10 hores
lectives 0,25 punts per cadascun amb un màxim de 2,5
punts
2. Cursos, Jornades i Seminaris d'una durada igual o inferior
a 10 hores lectives 0'10 punts per cadascun amb un
màxim de 1,5 punts
En els certificats de Jornades o Seminaris que no consti la durada,
es valorarà segons el criteri establert en el punt 2.- a 0,10 punts
cadascun amb el màxim que s'indica.
*Fase 4. Entrevista Personal
Els aspirant que hagin superat totes les fases anteriors podran ser
convocats a una entrevista personal. A l'entrevista es valorarà l'adequació del perfil de cadascun dels aspirants al lloc convocat, i en
especial s'haurà de valorar el grau de coneixement de la realitat urbanística del municipi de La Riera de Gaià. La puntuació màxima serà
de 5 punts i no tindrà caràcter eliminatori.
SETENA: RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
El Tribunal emetrà la proposta de nomenament del candidat que
obtingui tingui major puntuació en les diferents fases. La proposta
s'elevarà al President de l'Ajuntament de La Riera de Gaià perquè
formuli el nomenament com a funcionari de la Corporació .

VUITENA: NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ
L'Alcaldia conferirà el nomenament de funcionari de carrera a
l'aspirant proposat per a la plaça convocada, com a màxim dins el
període d'un mes a partir de la data de la proposta formulada per el
Tribunal. El nomenament es publicarà al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona i l'aspirant nomenat haurà de prendre possessió del seu
càrrec dins el termini d'un mes a partir de la data de publicació del
nomenament en aquest Butlletí.
NOVENA: INCIDÈNCIES
El tribunal està facultat per a resoldre els dubtes i les incidències
que sorgeixin en aquesta convocatòria i durant el desenvolupament
de les fases del concurs.
DESENA: NORMES D'APLICACIÓ
La convocatòria i el procés selectiu es regirà per les presents
bases éssent el règim jurídic de la convocatòria l'administratiu.
La Riera de Gaià, 4 de setembre de 2006. --- L'alcalde, Jaume
Casas i Sordé.

2006/10404 – AJUNTAMENT DE RODONYÀ

Edicte
En Sergi Mengod Àlamo com a representant de l'empresa Hípica
los Almendros Poker de Cavalls, S.L. ha presentat davant d'aquest
Ajuntament, projecte i documentació complementària sol·licitant
llicència per dur a terme l'activitat dedicada al pupil·latge de cavalls
i equitació terapèutica a més de cursets educatius infantils a Rodonyà,
polígon 4, parcel·la 18, de la partida Parellades.
D'acord amb el que disposa l'article 48 del Decret Llegislatiu
1/2005 pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en
quan a llicència d'obres en sòl no urbanitzable, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'activitat esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin convenients. L'expedient es
podrà examinar a la Secretaria d'aquest Ajuntament durant les hores
d'oficina.
Rodonyà, 31 d’agost de 2006. --- L'alcalde (il·legible).

2006/10362 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci
La Junta de Govern en sessió ordinària duta a terme el dia 29 de
maig de 2006, va adoptar entre altres, l'acord d'aprovar definitivament, com a obra ordinària, el projecte d'urbanització del carrer
del Garrofer entre els carrers del Llorer i del Pla de l'Era, presentat per
NIETMAMMER, SL.
Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós-adminstratiu 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 del mateix òrgan que l'ha dictat,
en el termini d'un mes a comptar de la seva publicació. Igualment es
pot interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.
Salou, 30 d'agost de 2006. --- El secretari (il·legible).

2006/10400 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci de citació per a compareixença
No havent-se pogut practicar directament la notificació personal
als contribuents que a continuació es relacionen, tot i haver-se intentat
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formalment dues vegades, i d'acord amb l'art. 112, de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, cito aquests o els
seus representants mitjançant aquest anunci, perquè compareguin per
a ser notificats en aquest Servei de Gestió Tributària de l'Ajuntament
de Salou, situat al passeig de la Segregació, 4, segona planta, de
Salou, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, en el termini
de 15 dies comptats des del següent al de la publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb l'advertiment que en cas de no comparèixer durant el termini assenyalat
es consideraran notificats a tots els efectes.
Actes a notificar:
1) Resolució recursos contra les contribucions especials per les
obres del carrer Ciutat de Reus Expedient GHIA 8725.
NOM
CABISTANY ROCA, JORDI
CAÑADAS LÓPEZ, JUAN
GIMENEZ TORROJA, M. LUISA
GIMENO MAGAZ, VANESA
LOPEZ MORENO, ATANASIO
MORROS CORCOY, SANTIAGO
TORROJA MORENO, M.-LUISA
VALERO RUFO, RAQUEL

DNI
39890926W
11772655J
39891019ª
39716647U
52360786K
39092314L
38397133J
04148906M

OBJECTE TRIBUTARI
A.UBACH, 21 I 27
A. UBACH, 21
CIUTAT DE REUS, 50
A.UBACH, 21 I 23
A. UBACH, 21 I 27
CIUTAT DE REUS, 50
CIUTAT DE REUS, 50
A. UBACH, 21

NÚM.LIQUIDACIÓ
IMPORT
16400-16401/6 715,09 euros
16347-16348/6 726,15 euros
16333/6
898,99 euros
16385-16386/6 547,14 euros
16410-16411/6 704,03 euros
16282/6
1.088,25 eusr
16329/6
2.176,50 eurs
16390-16391/6 732,79 euros

2) Resolució recurs contra les contribucions especials per les obres
del carrer Ciutat de Reus Expedient GHIA 8728
NOM
GOSA SARASA, MARIANO

DNI
OBJECTE TRIBUTARI NÚM.LIQUIDACIÓ
17779030F CIUTAT DE REUS, 50 16437-16438/6

NOM
DNI
OBJECTE TRIBUTARI NÚM. LIQUIDACIÓ
IMPORT
TORMO COROMINA,
FERNANDO
37647218J TOCAR L'ACORDEÓ AL MERCAT
DELS DILLUNS ANY 2005
2005/3318 255,00 euros
ANEGHINI, LIZA
EN REP. DE TRO
PICAL MUNDO
X02504463Q EXPOSICIÓ ANIMALS EXÒTICS
AL PK. DEL CAMP DE FUTBOL
2005/6991 480,00 euros
MOYA, OULAHCEN X01307876G TAXES ANY 2004 PARADA NÚM. 10
MERCAT ANTIGÜETATS PL. CATALUNYA 2004/1140 61,56 euros
DEMME EP. GERAUD
DE GALASSUS MARIE 99905234L
(codi ajunt.) INCLUSIÓ CENS TAXES ENTRADA
I SORTIDA VEHICLES M/VORERA
C/VALENCIA, 92 02
2005/109197 88,11 euros
PICAZO FRANCOSO,
ANTONIO
5192431C IMPOST VEHICLES TRACCIÓ
MECÀNICA ANY 2005 M-4012-XZ 2005/6311 50,10 euros
BOUCETTA, ABDELHAKIM X06381031A IMPOST VEHICLES TRACCIÓ
MECÀNICA ANY 2006 T-6166-AM 2006/2434 115,10 euros
GONZÀLEZ ESTRADA,
BLASINA
X03846088M IMPOST VEHICLES TRACCIÓ
MECÀNICA ANY 2006 0413-DRB 2006/2396 54,53 euros
ELOYAN, KARYNE
X03157124Y IMPOST VEHICLES TRACCIÓ
MECÀNICA ANY 2006 8900-DTK 2006/2412 115,10 euros
Salou, 7 de setembre de 2006. --- El cap de Servei de Gestió
Tributària, Joan Ramón Miró i Badia.

IMPORT
898,99 euros
2006/10426 – AJUNTAMENT DE SALOU

3) Incidències diverses a l'Àrea d'Hisenda.

Edicte
NÚM. EXPEDIENT
GHIA 8115
GHIA 8126
GHIA 8161
GHIA 8194
GHIA 8233
GHIA 8289
GHIA 8356
GHIA 8357
GHIA 8412
GHIA 8479
GHIA 8486
GHIA 8498
GHIA 8506
GHIA 8553
GHIA 8609
GHIA 8650
GHIA 8661
GHIA 8664
GHIA 8672
GHIA 8673
GHIA 8721

NOM
PHILIPPE CLAUDE BOMEAU
ENCARNACION SANCHEZ LOPEZ
ODETTE MEURET
LAS POLAS DE ASTURIAS
CARJOPESA
MAZA LOPEZ, ANA
ALBA SERRANO, VERONICA
FONT CODINA, JUAN
MAZA DIAZ, ANA
CENTRO GALEGO DE TARRAGONA
VALERO RUFO, FRANCISCA
VILLAVERDE FERNANDEZ, JOSE
CANAL COSTA M. AURORA
MANZANO CORRAL, MIGUEL
MESTRES GUINJOAN, M. LUISA
VICENTE EGIDO, FRANCISCO
MARCUELLO GARCIA, PEDRO
HERVAS CALCO, LLUÏSA
NDIAYE TIDIANE
NDIAYE MASSAER
MADOU BAKHOUM

DOMICILI
BERENGUER DE PALOU, 6
SALAURIS, 7
AV. DE PARIS, 64
CARLES BUIGAS, 20
BARCELONA, 59
COLON, 19
PEÑAS LARGAS, 23
PERE MARTELL, 4
COLON, 19
P. TORROJA, 28
CLAVELLS, 21
CAMI RACO, 4
CALA CRANCS, 33
MAJOR, 3
BARENYS, 12
GANDESA, 19
G. CLARAMUNT, 23
F. BASTOS, 16
BARBASTRO, 9
VALENCIA, 20
COLON, 15

SALOU
VILA-SECA
CHATILLON
SALOU
SALOU
SALOU
MADRID
TARRAGONA
SALOU
TARRAGONA
CAMBRILS
SALOU
SALOU
SALOU
SALOU
SALOU
SALOU
TARRAGONA
SALOU
SALOU
SALOU

3.1) LIQUIDACIONS PENDENTS DE NOTIFICACIÓ:
NOM
DNI
OBJECTE TRIBUTARI NÚM. LIQUIDACIÓ
IMPORT
MARKETING Y EVENTOS
MOTIVATE, SL
B84330919 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
MITJANÇANT TRAILER PER ACCIÓ
PROMOCIONAL DE
VODAFONE, TEMPORADA 2005 2005/6992 171,00 euros
GASTABI, DANIEL
99977726S
(codi Ajunt) REALITZACIÓ ACTIVITAT ESTATUA
VIVENT AL C/BILBAO
SETEMBRE 2005
2005/6769 332,00 euros

D´acord amb allò que estableix l´article 59.4 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es fa pública la resolució
3153/2006, dictada pel Sr. Alcalde el dia 27 de juny, al no haverse pogut practicar la notificació personal als interessats:
"Vist l´expedient administratiu, Rfa. E111-cad. Maig 2006Estadística, iniciat per a renovar la inscripció padronal dels estrangers
no comunitaris sense autorització de residència permanent o declarar
la caducidat de la seva inscripció si no la renoven, transcorreguts dos
anys des de la seva data d´alta en el Padró.
Tenint en compte que les persones relacionades seguidament no
han sol.licitat la renovació de la seva inscripció padronal, abans de
complir-se la data de caducitat de la mateixa.
D´acord amb allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d´abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
Orgànica 14/2003, de 20 de novembre i la resolució de 26 de
maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la resolució de 28 d´abril de
2005, de l´Institut Nacional d´Estadística i de la Direcció General de
Cooperació Local, per la qual es dicten instrucciones tècnicas als
Ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducidat de les
inscripcions padronals dels estrangers no comunitarios sense autorització de residència permanent que no es renovin cada dos ays.
I en ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació en
matèria de Règim Local, vinc en resoldre, el següent:
1º. Declarar la caducitat de les inscripcions de les persones que
es relacionen seguidament i acordar la seva baixa en el padró municipal d´habitants, sent la data de l´esmentada baixa la corresponent
a la notificació.
2º. Notificar aquesta resolució als interessats, fent-los saber que
contra la present resolució, que es definitiva en via administrativa, es
pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l´ha dictat, en el termini d´un mes comptat a partir del dia
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següent al de la recepció d´aquesta notificació o, directament, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats també a partir del
dia següent al de la recepció de la present notificació.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President, Salou, 27 de juny de
2006".
Salou, 1 de setembre de 2006. --- L’alcalde, Esteve Ferran i
Ribera.
Relació de persones que no han renovat la seva inscripció padronal
i que causaran baixa en el padró municipal d´habitants:
Nom
AIT BEN CHAFAI MUSTAPHA
ALI ZULFIQAR
ASENOVA MILENA OGNYANOVA
BORGES SOUZA WILMA
CARP DELIA VIOLETA
COULIBALY MAMADOU
DE OLVERA LUIZ JUSTINO
DIAO MOUSSA
DU WENQIAN
EL AQUIOUI AZIZ
ELENA CRISTIAN CARLOS G.
GEORGIEV ANTON DIMITROV
GOMEZ CRUZ RAMON ANTONIO
GONZALEZ SABRA CAROLINA IVETTE
GONZALEZ TECHERA LORENA CARINA
GUEYE MODOU MBACKE
HORNET SANDU
ILYAS MOHAMMAD
IVANTSIV RUSLAN
KARTASHOV ANDREY
KAYUMOV MARAT
LIN ZHIWEI
MARENGO JAQUELINA ELISABET
MESA MEDINA CLEVER EMILIO
MOSE TAIAVA
NDIONE CHEIKH MAURICE
ORELLANA VILLANUEVA NATALY ALEJANDRA
PONIKAROVSKIY NIKOLAY
RUEDA ANDREA VERONICA
SACHADEV AILIPKUMAR PARCHOMAL
SAZONOVA VALENTINA
SHVAYKO ANDRIY
SKRIPNICHENKO LILIA
SLAVEYKOVA SNEZHA EVGENIEVA
SLAVEYKOVA VENERA EVGENIEVA
TECHERA BUENO FERNANDO MARCELO
THIAM MOUHAMADOU
VACHEVA YANITA MITKOVA
VERGARA LOPEZ PABLO ANDRES
XIA XIAOWEI
ZAYATE SAADIA

Targeta NIE
5473469K
3139832X

4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les
activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001 de gestió de les dejeccions ramaderes,
s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública i veïnal durant el
termini de vint dies hàbils, comptat a partir de la publicació del
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
perquè qui es consideri afectat per l'activitat esmentada, pugui
efectuar les observacions i les reclamacions que cregui convenients.
Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest Ajuntament
durant les hores d'oficina.
Santa Bàrbara, 1 de setembre de 2006. --- La secretària acctal.,
Isabel Verge Caballé.

Passaport
2006/10392 – AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
333907877
CO448880
07855627

5332235F
C0750531
10037024
150100583
3511264S
31437877N
5618059X
4228812D
92500624
6784180P
5306287A
08184376
3506279K
2892418F
60N5802677
60N5549334
151157036
28764819N
RD2416065
1944581T
1FE03654
16041431
61N0255758
24866862N
3219416Z
60N5627742
AT294532
60N4744835
325419855
325419842

DECRET
Creació de fitxers automatitzats que contenen dades
de caràcter personal
La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (en endavant LOPD) té corn a objecte principal
garantir i protegir els drets fonamentals de les persones físiques, especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. La disposició addicional primera disposa que els fitxers i tractaments automatitzats
inscrits o no en el Registre de Protecció de Dades hauran d'adequarse a aquesta Llei, i les administracions públiques, responsables dels
fitxers de titularitat pública, hauran d'aprovar la corresponent disposició de regulació del fitxer o adaptar l'existent.
En aquest sentit i amb l'objectiu de posar a l'abast dels ciutadans
la informació necessària per a l'exercici efectiu d'aquests drets, l'art.
20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels
fitxers de les administracions públiques que continguin dades de
caràcter personal, sols es podrà dur a terme per virtut de l'aprovació
de disposició general publicada en el diari oficial corresponent.
A l'apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans
l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de
les seves dades personals que la mateixa llei preveu.
Per últim, un cop publicada la disposició general de creació,
modificació o supressió del fitxer automatitzat, l'art. 39 de la mateixa
LOPD estableix la obligatorietat de la seva inscripció en el Registre
General de Protecció de Dades.
En virtut de tot això i en compliment de les facultats que tinc atribuïdes per l'art. 21, apartat 1, lletra a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, emeto la següent:

5674041X
1FE27947
317707623
85300423
151095876
903637

2006/10179 – AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA

Edicte
Formulada per la Sra. Maria Cid Puig, i els documents que
l'acompanyen sol·licitant l'adequació de l'activitat ramadera
destinada a la cria intensiva d'aus de corral, situada al polígon 6
parcel·la 26, d'aquest terme municipal., classificada dins de l'annex
II.1, segons avaluació ambiental verificada per l'entitat ambiental
acreditada CALITEC S.C. CP, de conformitat amb el que disposa 5.2
b) del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei

RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar la creació dels fitxers automatitzats que a continuació es detallen, d'acord amb les especificacions descrites a
l'annex primer:
1.
Padró d'habitants
2.
Gestió consistorial i institucional
3.
Registre d'entrada i sortida
4.
Comptabilitat
5.
Registre de parelles de fet
6.
Gestió de personal
7.
Gestió fiscal i tributària
8.
Gestió d'expedients
9.
Registre d'animals
10. Nínxols
11. Energia
12. Videovigilància
13. Control de presència

28

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 216
14. Declaració d'interessos dels membres electes
15. Control de pàrquing

Segon. Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona de la disposició de creació i de l'annex que
l'acompanya.
Tercer. Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció
de Dades depenent de l'Agencia Catalana de Protecció de Dades de
la creació dels fitxers relacionats en el punt primer de la present resolució.
Sta. Coloma de Queralt, 24 d'agost de 2006. --- L’alcalde.
ANNEX 1
NOM DEL FITXER: PADRÓ HABITANTS
a) Finalitat i usos del fitxer:
Gestió i tractament mecanitzat del padró habitants de
l'Ajuntament de Sta. Coloma de Queralt.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Persones que resideixin al municipi.
c) Procediment de recollida de dades:
Presencial mitjançant instàncies, formularis.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/ passaport/ NIE, nom cognoms, adreça, data
naixement, lloc naixement, sexe, nacionalitat, edat, formació,
titulacions i aquelles altres exigides per la legislació vigent.
e) Cessions.
Les previstes a la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les consignades per la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local a Catalunya, per la Llei
General Tributària, RD 1/1994, de 20 de juny, i la resta de
les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
NOM DEL FITXER: GESTIÓ CONSISTORIAL I INSTITUCIONAL
a) Finalitat i usos del fitxer:
Gestió de les adreces i agenda del correu electrònic de
l'Ajuntament de Sta. Coloma de Queralt.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Personal de l'Ajuntament i persones que s'adrecin de forma
presencial o telemàtica a l'Ajuntament de Sta. Coloma de
Queralt.
c) Procediment de recollida de dades:
Dades facilitades pels interessats amb instàncies i d'altres
documents exigits per les lleis o normatives vigents.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
El tipus de dades personals contingudes són: Nom i cognoms
i adreça de correu electrònic i aquelles altres exigides per la
legislació vigent.
e) Cessions:
Les consignades a la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de
règim Local, la LO15/99, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d 'accés, rectificació ,
cancel·lació i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
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NOM DEL FITXER: REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA
a) Finalitat i usos del fitxer:
Registre d'entrades i sortides dels documents que entrin o
surtin de l'Ajuntament de Sta. Coloma de Queralt, de la
documentació de la Secretaria (decrets, acords) i d'altres
expedients.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Totes aquelles persones que s'adrecin a l'Ajuntament de Sta.
Coloma de Queralt.
c) Procediment de recollida de dades:
Dades facilitades pels interessats, mitjançant instàncies i altres
tipus de documents.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
El tipus de dades personals contingudes són: Nom i cognoms,
dades relacionades amb les peticions o expedients en tràmit o
resolts i aquelles altres exigides per la legislació vigent.
e) Cessions:
Les consignades a la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de
règim Local, la Llei 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell bàsic
NOM DEL FITXER: COMPTABILITAT
a) Finalitat i usos del fitxer:
Gestió comptable del pressupost, registre de factures.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Proveïdors, persones que són deutores de l'Ajuntament,
personal de l'Ajuntament,
c) Procediment de recollida de dades:
Instàncies, formularis, entrevistes, dels contractes realitzats amb
l'Ajuntament, de factures, padrons fiscals.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/passaport, nom, cognoms, adreça, dades
bancàries, telèfon, i aquelles altres exigides per la legislació
vigent
e) Cessions:
Les previstes a la Llei 15/99, de Protecció de dades
Personals.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
NOM DEL FITXER: REGISTRE DE PARELLES DE FET
a) Finalitat i usos del fitxer:
Control de les parelles de fet, no matrimonials, dins el marc de
la Llei 10/1998 de 15 de juliol d'unions estables de parella.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Totes aquelles persones que constitueixin una unió estable de
parella segons el cos legal, i que decideixin inscriure la seva
situació al registre de l'Ajuntament.
c) Procediment de recollida de dades:
Dades facilitades pels interessats.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
El tipus de dades personals contingudes són: Nom i cognoms,
adreça, i tipus d'unió estable de parella.
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e) Cessions:
Les consignades a la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de
règim Local, la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la resta de les previstes a les lleis.
e) Òrgan responsable del fitxer: L'Alcalde.
f) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell alt.
NOM DEL FITXER: GESTIÓ DE PERSONAL
a) Finalitat i usos del fitxer:
Gestió i control de totes les nòmines dels treballadors del
consistori.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Treballadors de l'Ajuntament.
c) Procediment de recollida de dades:
Presencial amb presentació documents oficials, dels contractes
realitzats amb l'Ajuntament.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/ passaport, nom , cognoms, adreça, dades
bancàries, grau de minusvalidesa del personal i familiars,
telèfon, i aquelles altres exigides per la legislació vigent.
e) Cessions:
Les previstes a la Llei 15/99, de Protecció de dades Personals
i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell alt.
NOM DEL FITXER: GESTIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA
a) Finalitat i usos del fitxer:
Gestió i control de tots els tributs del consistori.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Persones contribuents i que demanen els serveis recollits a les
ordenances municipals de l'Ajuntament.
c) Procediment de recollida de dades:
Presencial amb presentació documents oficials, de factures,
padrons fiscals, instàncies.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/ passaport, nom , cognoms, adreça, dades
bancàries, dades relatives a propietats, telèfon, i aquelles
altres exigides per la legislació vigent.
e) Cessions:
Les previstes a la Llei 15/99, de Protecció de dades
Personals, Llei 39/1998 de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, la Llei General Tributària i la resta de les
previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
NOM DEL FITXER: GESTIÓ D'EXPEDIENTS
a) Finalitat i usos del fitxer:
Control i atorgament de permisos i llicències ambientals,
d'obres i d'altres activitats.

b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Persones que sol·licitin llicències ambientals, d'obres o d'altres
activitats.
c) Procediment de recollida de dades:
Presencial amb presentació de documents oficials.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/ passaport/ NIE, nom, cognoms, adreça, telèfon i
aquelles altres exigides per la legislació vigent.
e) Cessions.
Les previstes a la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
NOM DEL FITXER: REGISTRE D'ANIMALS
a) Finalitat i usos del fitxer:
Control dels animals perillosos del municipi.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Persones que censin el seu animal al municipi.
c) Procediment de recollida de dades:
Presencial mitjançant instàncies, formularis.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/ passaport/ NIE, nom, cognoms, adreça, certificat
d'antecedents penals i aquelles altres exigides per la legislació
vigent.
e) Cessions.
Les previstes a la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell alt.
NOM DEL FITXER: NÍNXOLS
a) Finalitat i usos del fitxer:
Aplicació ad hoc mitjançant Access, per tal de portar un
control dels difunts dipositats en cada nínxol.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Difunts enterrats al municipi.
c) Procediment de recollida de dades:
Presencial mitjançant instàncies, formularis.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/ passaport/ NIE, nom, cognoms, adreça i aquelles
altres exigides per la legislació vigent.
e) Cessions.
Les previstes a la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
NOM DEL FITXER: ENERGIA
a) Finalitat i usos del fitxer:
Gestió i control del subministrament de llum.
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b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Totes aquelles persones que sol·licitin el subministrament de
llum.
c) Procediment de recollida de dades:
Presencial mitjançant instàncies, formularis.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/ passaport/ NIE, nom, cognoms, adreça, telèfon i
aquelles altres exigides per la legislació vigent.
e) Cessions.
Les previstes a la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
Policia Local
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Departament de la Policia Local.
h) Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.
NOM DEL FITXER: DECLARACIÓ D'INTERESSOS
DELS MEMBRES ELECTES
a) Finalitat i usos del fitxer:
Declaració de tots els béns i interessos de l'Alcalde i regidors
al començament i al final de la legislatura.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Alcalde i regidors de l'Ajuntament de Sta. Coloma de Queralt.
c) Procediment de recollida de dades:
Dades facilitades per l'Alcalde i els regidors.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/ passaport/ NIE, nom, cognoms, adreça, telèfon,
propietats, i aquelles altres exigides per la legislació vigent.
e) Cessions.
Les previstes a la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les consignades per la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local a Catalunya, i la resta de
les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell alt.
NOM DEL FITXER: CONTROL DE PRESÈNCIA
a) Finalitat i usos del fitxer:
Control de l'assistència dels treballadors al seu lloc de treball.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Treballadors de l'Ajuntament.
c) Procediment de recollida de dades:
Fonts internes de l'Ajuntament
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/passaport/ NIE, nom, cognoms, telèfon càrrec que
ocupa dintre de l'Ajuntament i aquelles altres exigides per la
legislació vigent.
e) Cessions.
Les previstes a la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell bàsic.

NOM DEL FITXER: VIDEOVIGILÀNCIA
a) Finalitat i usos del fitxer:
Vigilància del pàrquing municipal a través de càmeres de
seguretat.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Totes els usuaris del pàrquing municipal.
c) Procediment de recollida de dades:
Càmeres de seguretat.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
Imatge dels usuaris del pàrquing municipal i aquelles altres
exigides per la legislació vigent.
e) Cessions.
Les previstes a la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
NOM DEL FITXER: CONTROL DE PÀRQUING
a) Finalitat i usos del fitxer:
Gestió i control de les multes i del lloguer de places de
pàrquing.
b) Persones o col·lectius sobre els que s'obté les dades personals:
Els usuaris multats i aquells que lloguin una plaça de pàrquing.
c) Procediment de recollida de dades:
Presencial mitjançant instàncies, formularis.
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
DNI/NIF/passaport/ NIE, nom, cognoms, telèfon, i aquelles
altres exigides per la legislació vigent.
e) Cessions.
Les previstes a la LO 15/99, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la resta de les previstes a les lleis.
f) Òrgan responsable del fitxer:
L'Alcalde.
g) Serveis on exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició:
Registre General de l'Ajuntament.
h) Mesures de seguretat:
Nivell mitjà.
Santa Coloma de Queralt, 25 d'agost de 2006. --- L'alcalde
(il·legible).

2006/10014 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Contractació

Anunci
Aprovat per l'òrgan competent d'aquest Ajuntament l'expedient de
contractació per adjudicar pel procediment obert, la subhasta pel
reforç i condicionament del ferm de diferents carrers del casc urbà i
barris, i acordada la iniciació del procediment d'adjudicació, per
mitjà del present s'anuncia la realització de l'acte licitatori, que tindrà
lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules aprovat, l'extracte
del qual és el següent:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient: 159/06
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. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: reforç i condicionament del ferm de
diferents carrers del casc urbà i barris.
b) Divisió per lots i número: no hi ha.
c) Lloc d'execució: Tarragona.
d) Termini d'execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.
4. Pressupost base de licitació:
- 1.270.639,09 euros (IVA inclòs en el preu)
5. Garanties:
- Garantia provisional: 25.412,78 euros.
- Garantia definitiva: serà un 4% de l'import d'adjudicació del
contracte.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Copisteria Bou. Telèfon: 977.25.15.94.
Telefax: 977.25.27.90.
C/Fortuny 6.
Tarragona 43003.
b) El Plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques podran examinar-se pels interessats en dies i
hores hàbils d'oficina, al Departament de Contractació
situat en aquest Ajuntament.
c) Data límit d'obtenció de documents: no es fixa.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: els licitadors hauran de presentar certificat
vigent de la següent classificació expedit pel Registre
Oficial de Contractistes.
Grup G, Subgrup 4, Categoria e
b) Altres requisits: els establerts a les clàusules 2, 3 i 5 del Plec
de clàusules administratives.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: en el termini de 26 dies naturals
a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de la Província
(BOPT) en què s'insereixi, llevat que sigui dissabte o festiu,
cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest
termini finalitzarà a les 14 hores.
b) Documentació a presentar: és l'assenyalada a la clàusula 9
del plec de clàusules administratives que regeix dita
subhasta.
La proposició econòmica, s'ajustarà al següent model:
"El Sr./La Sra. ....., (en nom propi o en la representació que assumeixi), amb adreça a ............., que tinc el núm. de DNI, .............,
expedit a ......, trobant-me en plena possessió de la meva capacitat
jurídica i d'obrar, prenc part en el procediment obert, mitjançant
subhasta, per a l'execució de les obres compreses en el Projecte
................., i al dit efecte faig constar que:
a) Em comprometo a executar les obres pel preu de ......... euros
IVA inclòs, que suposa una baixa de ...... %.
b) Així mateix, em comprometo a complir, respecte al personal
que utilitzi, les normes establertes per la legislació laboral i de la
Seguretat Social en tots els seus aspectes, garantint a l'Ajuntament de
Tarragona la total indemnitat, fins i tot subsidiària, respecte de les tals
obligacions.
c) De la mateixa manera, declaro obligar-me a l'estricte
compliment de la legislació sobre accidents de treball.
d) Declaro, sota la meva responsabilitat, acceptar incondicionalment totes les clàusules del Plec de condicions jurídiques,
tècniques, econòmiques i administratives d'aquesta subhasta i que

reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l'Administració local.
(Data i signatura de la persona licitadora)"
c) Lloc de presentació:
1) Entitat: Ajuntament de Tarragona. Contractació.
2) Rambla Nova, 59, 6a Planta.
3) Tarragona
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta (subhasta): 20 dies a comptar des del
següent al de l'obertura.
9. Obertura ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Tarragona.
b) Domicili: Rambla Nova, 59
c) Localitat: Tarragona.
d) Data: el cinquè dia natural següent al de la finalització del
termini de presentació de proposicions, llevat que sigui
dissabte o festiu, cas en el qual se realitzará el dia hàbil
següent.
e) Hora: 13 hores.
10. Altres informacions: contra l'objecte d'aquest anunci es podrà
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el
termini d'un mes a partir de la data següent a la de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi o, directament, recurs contenciós administratiu davant
dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de
dos mesos comptats també des del dia següent al de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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'article 58.2, in fine, de la citada Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
11. Despeses anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari i es fixa
com a màxim la quantitat de 1.000 euros.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de conformitat amb l'establert a la Disposició Addicional Novena, punt 2, del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Tarragona, 22 d'agost de 2006. --- El secretari general, acctal.,
Manuel Sanmartin Suñer.

2006/10040 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Personal

Anunci
El conseller delegat en matèria de Recursos Humans i Gestió de
Personal, en data 24 d'agost de 2006, ha acordat la convocatòria pel
sistema de concurs oposició, de personal interí, per tal de cobrir les
necessitats temporals de l'Escola Municipal de Música, les aules de
música als barris i l'aula d'instruments tradicionals, en les següents especialitats:
1. Agrupacions instrumentals, per a les aules de música als barris.
2. Bateria, per a les aules de música als barris.
3. Cant coral i educació musical infantil, per a les aules de música
als barris.
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4. Clarinet, per a l'Escola Municipal de Música.
5. Contrabaix, per a l'Escola Municipal de Música, per a les aules
de música als barris i per a l'aula d'instruments tradicionals.
6. Educació musical infantil, per a l'Escola Municipal de Música.
7. Guitarra, per a les aules de música als barris.
8. Llenguatge musical i piano, per a l'Escola Municipal de Música.
9. Llenguatge musical, per a l'aula d'instruments tradicionals.
10. Sacabuix, per a l'aula d'instruments tradicionals.
11. Tenora/tible, per a l'aula d'instruments tradicionals.
12. Violí, per a l'Escola Municipal de Música.
13. Violoncel, per a l'Escola Municipal de Música.
14. Violoncel, per a les aules de música als barris.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: el termini de presentació d'instàncies finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals, a comptar
del dia següent a la data de publicació de l'anunci de la convocatòria
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les bases complertes de les referides convocatòries es troben exposades al tauler d'edictes del Palau Municipal.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Tarragona, 24 d'agost de 2006. --- El secretari general, p.d.
(il·legible).

2006/10049 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Urbanisme - Gestió

Anunci
FIXAMENT DATA FORMALITZACIÓ ACTES DE PAGAMENT O
DE CONSIGNACIÓ I D'OCUPACIÓ CORRESPONENTS A
L'EXPROPIACIÓ PER A LA IMPOSICIÓ D'UNA SERVITUD DE PAS PER
L'EXISTÈNCIA D'UNA CANONADA DE DESGUÀS DE LES AIGÜES
DE PLUJA AL CR DE F. MOMPOU, AL PATI COMUNITARI DE L'EDIFICI
PROPIETAT DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CR DE
F. MOMPOU 8, XAMFRÀ AMB EL CR DE R. GERHARD 5
L'Alcaldia-Presidència, per advocació per al present cas, de les
competències delegades a la Junta de Govern Local, per Decret de
14 de juny de 2003, va resoldre, entre d'altres, assolir el mutu acord
amb la Comunitat de Propietaris de l'edifici situat al carrer de Frederic
Mompou 8, xamfrà amb el carrer de Robert Gerhard 5, pel que fa
al pati comunitari del dit edifici, que els pertany en règim de propietat
horitzontal, afectat per l'expropiació forçosa per a la imposició d'una
servitud de pas per l'existència d'una canonada de desguàs de les
aigües de pluja al carrer de Frederic Mompou, que discorre soterrada
pel dit pati, tot això de conformitat amb la valoració redactada per
l'arquitecte municipal d'Urbanisme així com fixar el dia 17 d'octubre
de 2006, a les 12 hores, a l'edifici dels serveis administratius, a la
Rambla Nova 59, (7ena planta), Departament d'Urbanisme-Gestió
per procedir a la formalització de les actes de pagament o de consignació, i ocupació en relació a la servitud de pas de referència, i a
tal efecte citar el president de la Comunitat de Propietaris de l'edifici
situat al carrer de Frederic Mompou 8, xamfrà amb el carrer de
Robert Gerhard 5, el qual haurà de presentar-se convenientment acreditat per a l'acte en qüestió, a fi i efecte que, en nom de tots els
membres de la comunitat, procedeixi a la formalització de les actes.
S'adverteix els interessats que el dia assenyalat, cas de no
comparèixer personalment el president de la Comunitat de Propietaris
del dit edifici la taxació serà dipositada a la Caixa General de
Dipòsits i es formalitzarà la corresponent acta d'ocupació.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i dels
possibles interessats, de conformitat amb el que disposa l'article 49
del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.
Tarragona, 25 d'agost de 2006. --- El secretari general, p.d.,
Manuel Sanmartín Suñer.

2006/10100 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Contractació

Anunci
Aprovat per l'òrgan competent d'aquest Ajuntament l'expedient de
contractació per adjudicar pel procediment obert, la subhasta per la
construcció de pistes de padel als complexos esportius de Riuclar,
Bonavista, Campclar i de Sant Pere i Sant Pau, i acordada la
iniciació del procediment d'adjudicació, per mitjà del present
s'anuncia la realització de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l'establert al plec de clàusules aprovat, l'extracte del qual
és el següent:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient: 119/06.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: construcció de pistes de padel als
complexos esportius de Riuclar, Bonavista, Campclar i de
Sant Pere i Sant Pau.
b) Divisió per lots i número: no hi ha.
c) Lloc d'execució: barris de Tarragona: Riuclar, Bonavista,
Campclar i de Sant Pere i Sant Pau.
d) Termini d'execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.
4. Pressupost base de licitació:
- 325.218,19 euros (IVA inclòs en el preu).
5. Garanties:
- Garantia provisional: 6.504,36 euros.
- Garantia definitiva: serà un 4% de l'import d'adjudicació del
contracte.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Copisteria Bou. Telèfon: 977 25 15 94.
Telefax: 977 25 27 90.
C/ Fortuny 6.
Tarragona 43003.
b) El plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques podran examinar-se pels interessats en dies i
hores hàbils d'oficina, al Departament de Contractació
situat en aquest Ajuntament.
c) Data límit d'obtenció de documents: no es fixa.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: els licitadors hauran de presentar certificat
vigent de la següent classificació expedit pel Registre
Oficial de Contractistes.
Grup C, Subgrup 4, Categoria c)
b) Altres requisits: els establerts a les clàusules 3 i 4 del plec
de clàusules administratives.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: en el termini de 26 dies naturals
a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT), en què s'insereixi, llevat que sigui dissabte o festiu,
cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest
termini finalitzarà a les 14 hores.
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b) Documentació a presentar: és l'assenyalada a la clàusula 8
del plec de clàusules administratives que regeix dita
subhasta.
La proposició econòmica, s'ajustarà al següent model:
"El Sr./La Sra. ....., (en nom propi o en la representació que assumeixi), amb adreça a ............................, que tinc el núm. de DNI,
......................,expedit a ...................., trobant-me en plena
possessió de la meva capacitat jurídica i d'obrar, prenc part en la
subhasta per a l'execució de les obres compreses en el Projecte per
a la construcció de pistes de padel als complexos esportius de Riuclar,
Bonavista, Campclar i de Sant Pere i Sant Pau, i al dit efecte faig
constar que:
a) Em comprometo a executar les obres pel preu de .......... euros
IVA inclòs, que suposa una baixa de ...... %.
b) Així mateix, em comprometo a complir, respecte al personal
que utilitzi, les normes establertes per la legislació laboral i de la seguretat social en tots els seus aspectes, garantint a l'Ajuntament de
Tarragona la total indemnitat, fins i tot subsidiària, respecte de les
esmentades obligacions.
c) De la mateixa manera, declaro obligar-me a l'estricte
compliment de la legislació sobre accidents de treball.
d) Declaro, sota la meva responsabilitat, acceptar incondicionalment totes les clàusules del plec de condicions jurídiques,
tècniques, econòmiques i administratives d'aquesta subhasta, i que
reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l'Administració local
(Data i signatura de la persona licitadora)."
c) Lloc de presentació:
1) Entitat: Ajuntament de Tarragona. Contractació.
2) Rambla Nova, 59, 6a Planta.
3) Tarragona
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta (subhasta): 20 dies a comptar des del
següent al de l'obertura.
9. Obertura ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Tarragona.
b) Domicili: Rambla Nova, 59
c) Localitat: Tarragona.
d) Data: el cinquè dia natural següent al de la finalització del
termini de presentació de proposicions, llevat que sigui
dissabte o festiu, cas en el qual se celebrarà el dia hàbil
següent.
e) Hora: 13 hores.
10. Altres informacions: contra l'objecte d'aquest anunci es podrà
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el
termini d'un mes a partir de la data següent a la de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi o, directament, recurs contenciós administratiu davant
dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de
dos mesos comptats també des del dia següent al de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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'article 58.2, in fine, de la citada Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
11. Despeses anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari i es fixa
com a màxim la quantitat de 1.000 euros.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de conformitat amb l'establert a la Disposició Addicional Novena, punt 2, del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Tarragona, 28 d'agost de 2006. --- El secretari general, acctal.,
Manuel Sanmartin Suñer.

2006/10101 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Contractació

Anunci
Aprovat per l'òrgan competent d'aquest Ajuntament l'expedient de
contractació per adjudicar pel procediment obert mitjançant concurs,
per la realització de la campanya institucional de comunicació i
publicitat per a la implantació de la recollida selectiva de la matèria
orgànica als barris de Ponent, i acordada la iniciació d'un nou procediment d'adjudicació, per mitjà del present s'anuncia la celebració
del acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec
de clàusules aprovat, l'extracte del qual és el següent:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient : 65/06.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: realització d'una campanya institucional de comunicació i publicitat, per la implantació del
servei de recollida selectiva de la matèria orgànica als
barris de Ponent.
b) Divisió per lots i número: no hi ha divisió de lots.
c) Lloc d'execució: barris de Ponent de Tarragona.
d) Termini: Veure la clàusula 2 del plec de clàusules administratives.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: normal
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació: 226.000 euros.
5. Garanties:
- Garantia provisional: 4.520 euros
- Garantia definitiva: serà un 4% de l'import d'adjudicació del
contracte.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Copisteria Bou. Telèfon: 977 25 15 94.
Telefax: 977 25 27 90.
C/Fortuny 6.
Tarragona 43003.
b) El plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques podran examinar-se pels interessats en dies i
hores hàbils d'oficina, al Departament de Contractació
situat en aquest Ajuntament.
c) Data límit d'obtenció de documents: no es fixa.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no es demana.
b) Altres requisits: els establerts a les clàusules 3 i 4 del plec
de clàusules administratives.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: en el termini de 15 dies naturals
a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest
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anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT) en què s'insereixi, llevat que sigui dissabte o festiu,
cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest
termini finalitzarà a les 14 hores.
b) Documentació a presentar: és l'assenyalada a la clàusula 6
del plec de clàusules administratives que regeix dit concurs.

La proposició econòmica, s'ajustarà al següent model:
"El Sr./La Sra. ....., (en nom propi o en la representació que assumeixi), amb adreça a ....., que tinc el núm. de DNI, ....., expedit a
......, trobant-me en plena possessió de la meva capacitat jurídica i
d'obrar, prenc part en el procediment obert mitjançant concursper a
l'adjudicació del contracte d'assistència per la realització d'una
campanya institucional de comunicació i publicitat per la implantació
de la recollida selectiva de la matèria orgànica als barris de Ponent,
i al dit efecte faig constar que:
a) Em comprometo a executar les obres pel preu de .......... euros
IVA inclòs. Així mateix, em comprometo a complir, respecte al
personal que utilitzi, les normes establertes per la legislació laboral i
de la seguretat social en tots els seus aspectes, garantint a
l'Ajuntament de Tarragona la total indemnitat, fins i tot subsidiària,
respecte de les tals obligacions.
De la mateixa manera, declaro obligar-me a l'estricte compliment
de la legislació sobre accidents de treball i sobre seguretat i higiene
en el treball; així com l'específica normativa pel que fa a l'objecte del
contracte.
b) Declaro, sota la meva responsabilitat, acceptar incondicionalment totes les clàusules del plec de condicions jurídiques,
tècniques, econòmiques i administratives, i que reuneixo totes i
cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb
l'Administració Local.
(Data i signatura de la persona licitadora)"
c) Lloc de presentació:
1) Entitat: Ajuntament de Tarragona. Contractació.
2) Rambla Nova, 59, 6a Planta.
3) Tarragona.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta: 3 mesos a comptar des del següent al de
l'obertura.
9. Obertura ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Tarragona.
b) Domicili: Rambla Nova, 59.
c) Localitat: Tarragona.
d) Data: el cinquè dia natural següent al de la finalització del
termini de presentació de proposicions, llevat que sigui
dissabte o festiu, cas en el qual se celebrarà el dia hàbil
següent.
e) Hora: 13 hores.
10. Altres informacions: contra l'objecte d'aquest anunci es podrà
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el
termini d'un mes a partir de la data següent a la de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi o, directament, recurs contenciós administratiu davant
dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de
dos mesos comptats també des del dia següent al de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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'article 58.2, in fine, de la citada Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

11. Despeses anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari i es fixa
com a màxim la quantitat de 1.000 euros.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de conformitat amb l'establert a la Disposició Addicional Novena, punt 2, del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Tarragona, 28 d'agost de 2006. --- El secretari general, acctal.,
Manuel Sanmartin Suñer.

2006/10102 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Contractació

Anunci
Aprovat inicialment per aquest Ajuntament el projecte modificat
d'urbanització del Pla parcial 13, amb un pressupost de
759.095,96 euros IVA inclòs en el preu, s'exposa al públic pel
termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, per a general coneixement i als efectes que es pugui
examinar en el Departament de Contractació i presentar les al·legacions que es creguin oportunes. La qual cosa es fa públic en
compliment del disposat en l'article 235.2 del text refós de la Llei
municipal i de règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i l'article 37 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Tarragona, 28 d'agost de 2006. --- El secretari general, acctal.,
Manuel Sanmartin Suñer.

2006/10104 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Contractació

Anunci
Aprovat per l'òrgan competent d'aquest Ajuntament l'expedient de
contractació per adjudicar pel procediment obert, la subhasta per
l'arranjament del local situat al carrer Pierre de Coubertin, 16-18
baixos, destinat a la Llar de jubilats i local per associació de veïns del
barri de l'Albada, i acordada la iniciació del procediment d'adjudicació, per mitjà del present s'anuncia la realització de l'acte licitatori,
que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules
aprovat, l'extracte del qual és el següent:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient : 179/05.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: arranjament del local situat al
carrer Pierre de Coubertin, 16-18 baixos, destinat a la llar
de jubilats i local per associació de veïns del barri de
l'Albada.
b) Divisió per lots i número: no hi ha.
c) Lloc d'execució: barri de l'Albada de Tarragona.
d) Termini d'execució: 2 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: normal.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.
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4. Pressupost base de licitació:
- 340.209,24 euros (IVA inclòs en el preu)
5. Garanties:
- Garantia provisional: 6.804,18 euros.
- Garantia definitiva: serà un 4% de l'import d'adjudicació del
contracte.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Copisteria Bou. Telèfon: 977.25.15.94.
Telefax: 977.25.27.90.
C/Fortuny 6.
Tarragona 43003.
b) El plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques podran examinar-se pels interessats en dies i
hores hàbils d'oficina, al Departament de Contractació
situat en aquest Ajuntament.
c) Data límit d'obtenció de documents: no es fixa.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: els licitadors hauran de presentar certificat
vigent de la següent classificació expedit pel Registre oficial
de contractistes.
Grup C, Subgrup 4, Categoria c)
b) Altres requisits: els establerts a les clàusules 2 i 4 del plec
de clàusules administratives.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: en el termini de 26 dies naturals
a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT) en què s'insereixi, llevat que sigui dissabte o festiu,
cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest
termini finalitzarà a les 14 hores.
b) Documentació a presentar: és l'assenyalada a la clàusula 8
del plec de clàusules administratives que regeix dita
subhasta..
La proposició econòmica, s'ajustarà al següent model:
"El Sr./La Sra. ....., (en nom propi o en la representació que assumeixi), amb adreça a ......................., que tinc el núm. de
DNI,......................,expedit a ...................., trobant-me en plena
possessió de la meva capacitat jurídica i d'obrar, prenc part en la
subhasta per a l'execució de les obres compreses en el projecte per
l'arranjament del local situat al carrer Pierre de Coubertin, 16-18
baixos, destinat a la Llar de jubilats i local per associació de veïns del
barri de l'Albada, i al dit efecte faig constar que:
a) Em comprometo a executar les obres pel preu de .......... euros
IVA inclòs, que suposa una baixa de ...... %.
b) Així mateix, em comprometo a complir, respecte al personal
que utilitzi, les normes establertes per la legislació laboral i de la seguretat social en tots els seus aspectes, garantint a l'Ajuntament de
Tarragona la total indemnitat, fins i tot subsidiària, respecte de les tals
obligacions.
c) De la mateixa manera, declaro obligar-me a l'estricte
compliment de la legislació sobre accidents de treball.
d) Declaro, sota la meva responsabilitat, acceptar incondicionalment totes les clàusules del plec de condicions jurídiques,
tècniques, econòmiques i administratives d'aquesta subhasta, i que
reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l'Administració local
(Data i signatura de la persona licitadora)."
c) Lloc de presentació:
1) Entitat: Ajuntament de Tarragona. Contractació.
2) Rambla Nova, 59, 6a Planta.
3) Tarragona.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta (subhasta): 20 dies a comptar des del
següent al de l'obertura.
9. Obertura ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Tarragona.
b) Domicili: Rambla Nova, 59.
c) Localitat: Tarragona.
d) Data: el cinquè dia natural següent al de la finalització del
termini de presentació de proposicions, llevat que sigui
dissabte o festiu, cas en el qual se celebrarà el dia hàbil
següent.
e) Hora: 13 hores.
10. Altres informacions: contra l'objecte d'aquest anunci es podrà
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el
termini d'un mes a partir de la data següent a la de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi o, directament, recurs contenciós administratiu davant
dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de
dos mesos comptats també des del dia següent al de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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'article 58.2, in fine, de la citada Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
11. Despeses anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari i es fixa
com a màxim la quantitat de 1.000 euros.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de conformitat amb l'establert a la Disposició Addicional Novena, punt 2, del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Tarragona, 28 d'agost de 2006. --- El secretari general, acctal.,
Manuel Sanmartin Suñer.

2006/10148 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Contractació

Anunci
De l'Ajuntament de Tarragona referent a l'adjudicació del concurs
convocat per la realització dels treballs per obtenir i actualitzar la
informació de les activitats comercials per poder aplicar la taxa o
preu públic de la recollida i eliminació d'escombreries, destinades als
Departaments d'Obertura d'Establiments, Neteja Pública i Gabinet
Tècnic Fiscal de l'Ajuntament de Tarragona.
1. ENTITAT ADJUDICADORA.
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient: 56/06.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE.
a) Tipus de contracte: d'assistència.
b) Descripció de l'objecte: realització dels treballs per obtenir
i actualitzar la informació de les activitats comercials per
poder aplicar la taxa o preu públic de la recollida i eliminació d'escombreries, destinades als departaments
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d'Obertura d'Establiments, Neteja Pública i Gabinet Tècnic
Fiscal de l'Ajuntament de Tarragona.
c) Lot: no hi ha
d) Butlletí Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 141 de
data 19 de juny de 2006.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.
- Per cada finca on existeixen activitats comercials, 16,00
euros IVA inclòs.
- Per cada activitat comercial, 10,35 euros IVA inclòs.
5. ADJUDICACIÓ
a) Data: 21 d'agost de 2006
b) Contractista: SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSULTORES SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d'adjudicació:
- Per cada finca on existeix activitat/s comercial/s, 15,20
euros IVA inclòs.
- Per cada activitat comercial, 9,72 euros IVA inclòs.

Tarragona, 28 d'agost de 2006. --- El secretari general, acctal.,
Manuel Sanmartin Suñer.

2006/10282 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Contractació

Anunci
Aprovat per l'òrgan competent d'aquest Ajuntament l'expedient de
contractació per adjudicar pel procediment obert, la subhasta per la
redistribució del local de l'associació de veïns Tarraco situat a l'av.
d'Andorra, 15 baixos (local 4), i acordada la iniciació del procediment d'adjudicació, per mitjà del present s'anuncia la realització de
l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al Plec de
clàusules aprovat, l'extracte del qual és el següent:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient : 140/06.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: redistribució del local de l'associació de veïns Tarraco situat a l'av. d'Andorra, 15 baixos
(local 4).
b) Divisió per lots i número: no hi ha.
c) Lloc d'execució: Tarragona.
d) Termini d'execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: normal.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.
4. Pressupost base de licitació:
- 94.941,65 euros (IVA inclòs en el preu)
5. Garanties:
- Garantia provisional: no es demana.
- Garantia definitiva: serà un 4% de l'import d'adjudicació del
contracte.
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6. Obtenció de documentació i informació:
a) Copisteria Bou. Telèfon: 977 25 15 94.
Telefax: 977 25 27 90.
C/Fortuny 6.
Tarragona 43003.
b) El Plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques podran examinar-se pels interessats en dies i
hores hàbils d'oficina, al Departament de Contractació
situat en aquest Ajuntament.
c) Data límit d'obtenció de documents: no es fixa.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: els licitadors hauran de presentar certificat
vigent de la següent classificació expedit pel Registre
Oficial de Contractistes.
Grup C, Subgrup 4, Categoria a)
b) Altres requisits: els establerts a les clàusules 2 i 4 del Plec
de clàusules administratives.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: en el termini de 26 dies naturals
a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT) en què s'insereixi, llevat que sigui dissabte o festiu,
cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest
termini finalitzarà a les 14 hores.
b) Documentació a presentar: és l'assenyalada a la clàusula 8
del Plec de clàusules administratives que regeix dita
subhasta.
La proposició econòmica, s'ajustarà al següent model:
"El Sr./La Sra. ....., (en nom propi o en la representació que assumeixi), amb adreça a ......................., que tinc el núm. de
DNI,......................,expedit a ...................., trobant-me en plena
possessió de la meva capacitat jurídica i d'obrar, prenc part en la
subhasta per a l'execució de les obres compreses en el Projecte de
redistribució del local de l'associació de veïns Tarraco situat a l'avda.
Andorra, 15 baixos (local 4), i al dit efecte faig constar que:
a) Em comprometo a executar les obres pel preu de .......... euros
IVA inclòs, que suposa una baixa de ...... %.
b) Així mateix, em comprometo a complir, respecte al personal
que utilitzi, les normes establertes per la legislació laboral i de la seguretat social en tots els seus aspectes, garantint a l'Ajuntament de
Tarragona la total indemnitat, fins i tot subsidiària, respecte de les tals
obligacions.
c) De la mateixa manera, declaro obligar-me a l'estricte
compliment de la legislació sobre accidents de treball.
d) Declaro, sota la meva responsabilitat, acceptar incondicionalment totes les clàusules del Plec de condicions jurídiques,
tècniques, econòmiques i administratives d'aquesta subhasta, i que
reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l'Administració local
(Data i signatura de la persona licitadora)."
c) Lloc de presentació:
1) Entitat: Ajuntament de Tarragona. Contractació.
2) Rambla Nova, 59, 6a Planta.
3) Tarragona
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta (subhasta): 20 dies a comptar des del
següent al de l'obertura.
9. Obertura ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Tarragona.
b) Domicili: Rambla Nova, 59
c) Localitat: Tarragona.
d) Data: el cinquè dia natural següent al de la finalització del
termini de presentació de proposicions, llevat que sigui
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dissabte o festiu, cas en el qual se celebrarà el dia hàbil
següent.
e) Hora: 13 hores.
10. Altres informacions: contra l'objecte d'aquest anunci es podrà
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el
termini d'un mes a partir de la data següent a la de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi o, directament, recurs contenciós administratiu davant
dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de
dos mesos comptats també des del dia següent al de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 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'article 58.2, in fine, de la citada Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
11. Despeses anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari i es fixa
com a màxim la quantitat de 1.000 euros.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de conformitat amb l'establert a la Disposició Addicional Novena, punt 2, del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Tarragona, 31 d'agost de 2006. --- El secretari general, acctal.,
Manuel Sanmartín Suñer.

2006/10357 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Propietari

Vehicle

NIF
Nom
Adreça

X2026186R
GHOUZALI JILALI
C/ Costa núm. 4 La Torre de l'Espanyol

Matrícula
T-0874-AC
MARCA
Renault R 19 TSE
Bastidor
VS5B53705L0211293
Tipus
Turisme Potència fiscal: 10,70
CC
1389,00 Places: 5
Data darrera variació a tràfic

S'ha intentat la notificació personal al seu domicili però no ha
estat possible. El vehicle segueix estant abandonat a la via pública.
D'acord amb Decret 217/ 1999 de 27 juliol sobre la gestió dels
vehicles fora d'ús.
I l'article 59.4 de la Llei 30/ 1992
RESOLC:
1. Considerar aquest vehicle com residu municipal per romandre
per un període superior a un mes, en un mateix lloc i tenir signes
externs d'abandonament.
2. Requerir al seu titular perquè en el termini de 15 dies hàbils
comptats a partir de l'endemà d'aquest anunci al BOP de Tarragona
el retiri de la via pública, o bé manifesti per escrit a un gestor de
vehicles fora d'ús el seu abandonament i la recollida per aquest
gestor.
3. En cas de no procedir el titular a la retirada de l'esmentat
vehicle per part del seu titular, ho farà una empresa acreditada qui
procedirà a donar de baixa.
4. Comunicar també a Tràfic la baixa de la circulació del vehicle
retirat.
5. Els rebuts de IVTM pendents de pagament fins aquesta data
seguiran el seu procediment executiu si s'escau.
La Torre de l'Espanyol, 7 de setembre de 2006. --- L’alcalde,
Antoni F. Pujals Teixidó.

Departament de Contractació

Anunci

2006/10386 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Aprovat inicialment per aquest Ajuntament, una vegada
declarada la urgència, el projecte per l'enllumenat públic (provisional)
del Camí del Nàstic i Travesseres I, II, III, amb un pressupost de
134.384,24 euros IVA inclòs en el preu, s'exposa al públic pel
termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, per a general coneixement i als efectes que es pugui
examinar en el Departament de Contractació i presentar les al·legacions que es creguin oportunes. La qual cosa es fa públic en
compliment del disposat en l'article 235.2 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i l'article 37 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.

Edicte

Tarragona, 7 de setembre de 2006. --- El secretari general, Ponç
Mascaró i Forcada

2006/10422 – AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL

Anunci
En data 05.09.06, s'ha dictat la resolució de l'Alcaldia núm.
114 que determina el següent:
En data 03.08.06, es va dictar la resolució núm. 92 de l'Alcaldia per la qual es requeria al propietari perquè retirés el vehicle
de la via pública.

Publicades al BOPT número 162, del passat 14 de juliol de
2006, i al tauler d'anuncis la modificació de l'Ordenança complementària de l'Ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes que
ha de regir durant l'any 2006, no s'han presentat al·legacions ni
reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en que han
esta exposades al públic.
En compliment del que disposa l'art. 17.3 de la Llei d'hisendes
locals, l'acord d'aprovació provisional es considera aprovat definitivament.
Tal com disposa l'art. 17.4 de la Llei d'hisendes locals, es publica
el text íntegre.
En contra dels acords d'aprovació definitiva poden els interessats
presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini dels 2 mesos següents a la
publicació d'aquest edicte, tal com diu l'art. 19.1 de la Llei d'hisendes locals.
"Article 3. Fiances
(...)
4. Les garanties es fixes en les quanties següents:
a. En el supòsit de l'art. 3.1.a, serà la següent:
(...)
c. Per cada metre quadrat de quitranat 20 euros"
Ulldecona, 21 d'agost de 2006. --- L'alcaldessa, Núria Ventura i
Brusca.
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2006/10389 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

4. Cànon de la concessió: 1.200 euros/any revisables d'acord
amb l'IPC

Anunci
Per decret de l'alcalde de data 23 d'agost de 2006, s'ha resolt
prorrogar el contracte en règim laboral i per obra o servei, segons el
règim aplicable a aquesta modalitat contractual establert a la legislació laboral, al Sr. Víctor Gallimó Arnau, amb NIF 40920615G i
amb número d'afiliació a la seguretat social 43/437783, amb unes
retribucions de 618,28 euros mensuals bruts amb 14 pagues anuals,
amb efectes des del dia 1 de setembre fins el 30 de setembre de
2006.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar-se potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que
ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de
la recepció d'aquesta notificació o publicació, o bé directament
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o publicació.
No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre, si ho considereu convenient.
Ulldecona, 23 d'agost de 2006. --- L'alcaldessa, Núria Ventura i
Brusca.

2006/10390 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Anunci
Per decret de l'alcaldessa de 23 d'agost de 2006, s'ha resolt
nomenar funcionaria interina amb subjecció al règim establert als art.
125.2 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i 94.3 i 98.2
del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament de personal
dels ens locals per a la provisió de la plaça F-23 Agent de la Policia
Local de la relació de llocs de treball a la persona Licia Periche
Vasco, DNI 78582038P, amb efectes des del dia 1 de setembre de
2006, disposant, de conformitat amb el mateix règim que aquesta
persona cessarà pel transcurs de tres mesos des de la possessió o des
que es cobreixi la plaça.
Ulldecona, 23 d'agost de 2006. --- L'alcaldessa, Núria Ventura i
Brusca.

5. Adjudicació.
a) Data: 4 de setembre de 2006
b) Contractista: GESTIÓ DE PUBLICITAT URBANA, SL
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d'adjudicació: 1.500 euros anuals
Valls, 7 de setembre de 2006. --- El secretari, e.f., Jerónimo Rivas
Gómez.

2006/10559-U – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte
La Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada el dia
dotze de setembre de dos mil sis va acordar:
"Epígraf 10è. Preu públic. Tarifes que han de satisfer els usuaris
de les Escoles Bressol Municipals.
De conformitat amb el disposat a l'article 20.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix el preu públic per serveis de
les escoles bressols municipals, d'acord amb les següents tarifes:
3r. Beneficis fiscals: gaudiran d'una bonificació en el rebut que es
meriti pel concepte d'horari lectiu les famílies amb dos fills matriculats
a qualsevol de les escoles bressol públiques, en quantia del 50% de
la quota."
SEGON. Acordar la publicació al BOP de Tarragona als efectes
de donar compliment a allò que preveuen els articles 15 i ss del RDL
2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la LRHL,
mitjançant publicació del text, sotmetent-lo a audiència i informació
pública durant el termini de 30 dies, als efectes que els interessats
puguin presentar les reclamacions adients. Si transcorregut l'esmentat
termini, no s'hagués presentat cap reclamació, l'acord s'entendrà definitivament aprovat.
Les esmenes tindran vigència des del dia de la seva publicació al
BOP de Tarragona."
El Vendrell, 13 de setembre de 2006. --- L'alcaldessa, Helena
Arribas Esteve.

2006/10391 – AJUNTAMENT DE VILABELLA
2006/10401 – AJUNTAMENT DE VALLS

Edicte
Anunci de l'Ajuntament de Valls, sobre concessió de l'explotació
publicitària dels elements del transport urbà
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Valls
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
2. Objecte de la cocessió.
a) concessió administrativa per a l'ús privatiu de domini públic
consistent en l'explotació plubicitària dels elements del
transport públic urbà.
b) Diari i data de publicació de l'anunci: DOGC Núm. 4659
de 21 de juny de 2006, BOP de Tarragona núm. 138, de
15 de juny de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilabella, ha aprovat
els següents padrons:
- Impost d'activitats econòmiques. Exercici 2006.
S'exposa al públic per un termini de 15 dies, a comptar des del
següent al de la publicació del present edicte al BOPT, a l'objecte
que qualsevol persona interessada hi pugui presentar les al·legacions
que estimi convenients.
Vilabella, 7 de setembre de 2006. --- L'alcalde, Jesús Aubia i
Boada.
2006/10406 – AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS

Edicte
En aquest Ajuntament es tramita l'expedient 03/06, inicial per
Decret d'Alcaldia núm. 71/2006, de data 30 d'agost de 2006, per
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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 30/1192, 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.

se cita a José Vega Santos quien se halla en ignorado paradero, para
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Tarragona,
c/ Ramón y Cajal, 51-53, esc. B entl., al objeto de celebrar acto de
conciliación y en su caso juicio el día 10 de octubre de 2006 a las
11 horas de su mañana, con advertencia de que el juicio no se
suspenderá por incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto,
sentencia o se trate de emplazamiento.
Tarragona, 1 de septiembre de 2006. --- Firma (ilegible).

Nom i cognoms
TOMOS SORIN NICOLAE

NIA
GT00000995

Caducitat inscripció
04/11/2006
2006/10506 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

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.
Vilalba dels Arcs, 30 d'agost de 2006. --- L’alcalde, Xavier
Marzo Francés.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL

Cédula de citación
D.ª Paloma de Diego Moreno, secretaria del Juzgado de lo Social
n.º 1 de los de Tarragona y su provincia, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue expediente número 427/06, en
reclamación de cantidad. Por el presente se cita a Cuirstil SL y
legales herederos de Cuirstil SL quien se halla en ignorado
paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito
en Tarragona, c/ Ramón y Cajal, 51-53, esc. B entl., al objeto de
celebrar acto de conciliación y en su caso juicio el día 4 de octubre
de 2006 a las 9.45 horas de su mañana, con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por incomparecencia injustificada de las
partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto,
sentencia o se trate de emplazamiento.
Tarragona, 1 de septiembre de 2006. --- Firma (ilegible).

2006/10504 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA

D.ª Paloma de Diego Moreno, secretaria del Juzgado de lo Social
n.º 1 de los de Tarragona y su provincia, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue expediente número 262/06, a
instancias de José Manuel Abella Grau y otros, contra Moldes Vert
Valls SL, en reclamación de cantidad. Por el presente se cita a Moldes
Vert Valls SL quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Tarragona, c/ Ramón y
Cajal, 51-53, esc. B entl., al objeto de celebrar acto de conciliación
y en su caso juicio el día 18 de octubre de 2006 a las 9.25 horas
de su mañana, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por
incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto,
sentencia o se trate de emplazamiento.
Tarragona, 1 de septiembre de 2006. --- Firma (ilegible).

2006/10505 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación
D.ª Paloma de Diego Moreno, secretaria del Juzgado de lo Social
n.º 1 de los de Tarragona y su provincia, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue expediente número 495/06, a
instancias de José María Rovirosa Solé SA, contra María Teresa
Carmona Paje, legales herederos Juan Solé Gómez, José Vega
Santos, INSS y TGSS, en reclamación de recargos. Por el presente

2006/10423 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 2 DE TARRAGONA
(ant. CI-2)

Edicto
Procedimiento exp. dominio reanudación del tracto 200/2005.
D.ª María Pilar Conesa Expósito, secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia n.º 2 de Tarragona (antiguo CI-2), hace saber:
Que en este Juzgado se sigue expediente de dominio con el
número 200/2005 a instancia de Josep Pons Fonts y Anna Maria
Pons Fonts representados por el procurador Sr. Ángel R. Fabregat
Ornaque sobre reanudación del tracto interrumpido de la siguiente
finca: “Finca núm. 2.469, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1
de Tarragona, tomo 175, libro 51 de Tarragona, folio 198. Esta
finca forma parte de una única finca situada en c/ Sant Pere, 31-33,
de Tarragona, constituida por las fincas registrales 2549 y 2469,
que está dividida catastralmente y horizontalmente en cuatro
inmuebles”.
Por providencia de esta fecha se ha acordado citar por medio de
edictos a Mariano Masdeu Roca, a sus causahabientes conocidos,
Mariano Masdeu Miralles, Antonio Masdeu Fuertes, Josefa Masdeu
Fuertes, José Masdeu Fuertes, Sebastián Masdeu Fuertes, Francisco
Masdeu Cuenca, y Francisco Masdeu Pascual, a los ignorados
causahabientes de éstos, a los ignorados herederos o causahabientes
de Mariano Masdeu Roca y a las personas ignoradas a quienes
pueda perjudicar la inscripción solicitada, con el fin de que puedan
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comparecer en este Juzgado para alegar lo que a su derecho
convenga en plazo de diez días siguientes a la publicación del
presente edicto.
Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Tarragona,
a 3 de mayo de 2005. --- La secretaria judicial (ilegible).

2006/6707 – JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
NÚM. 1 DE VALLS

Edicte
Procediment: expedient afiançament carregament núm. 295/2006.
Part actora: Salvador Esqué Abelló.
Procurador: Francisco Moreno Soler.
Beatriz Clavier Calvo, secretària del Jutjat de Primera Instància
núm. 1 de Valls,
Cèdula de citació
Secretària: Beatriz Clavier Calvo.
Valls, 29 de maig de 2006.
Segons el que s’ha decidit per resolució de data d’avui, dictada
en les actuacions de referència, mitjançant aquesta cèdula cito la
persona que s’esmenta més avall, en qualitat de titular dels assentaments dels quals es pretén l’alliberament, o els seus causahavents,
dels quals es desconeix el domicili, i els faig saber que poden
comparèixer en aquest Jutjat per al·legar el que al seu dret convingui
en un termini de 10 dies a comptar des de la publicació dels edictes.
Finques objecte de l’expedient:
“Urbana. --- Almacén sito en villa de Montblanc, avenida de José
Antonio, número tres, hoy calle Aguiló, n.º 3, cubierto de tejado,
sostenido por caballetes de madera, que forma dos naves, cubierta
de uralita y la otra de tejas, las paredes son de ladrillo y el piso de
cemento, se halla construido sobre la totalidad de lo que antes era
una pieza de tierra huerta, sita en la partida Vinyols, de extensión
diecinueve metros setenta centímetros de largo, por trece metros
veintiún centímetros de ancho, o sea doscientos sesenta metros veintitrés centímetros y setenta milímetros cuadrados, equivalentes a seis
mil ochocientos sesenta y ocho palmos cuadrados. Linda actualmente, por su frente o sur con la avenida José Antonio, hoy calle
Aguiló, donde abre dos puertas, detrás norte, Salvador Abelló
Moya y Juan Solé; derecha entrando, este, Salvador Abelló,
mediante pared medianera e izquierda, oeste, Ramón Amill y Leonor
Cunillera.
Inscrita al tomo 859, libro 96, folio 242, finca registral 3.953,
inscripción 110ª”.

Que en este Juzgado de mi cargo, Secretaría de la refrendante,
se sigue expediente de liberación de cargas y gravámenes número
118/2006, a instancia de José Banús Figuerola y María Ángela
Rovira Pla, en los que se ha acordado publicar el presente a fin de
citar al titular o titulares de la finca en la que se pretende la cancelación de carga o gravamen, o a sus causahabientes para que en el
término de diez días puedan comparecer ante el Juzgado para
alegar lo que a su derecho convenga.
Finca objeto del expediente:
Rústica. Pieza de tierra, sita en el distrito municipal de Vilallonga
del Camp y partida del Carchol o de la Font, de cabida cincuenta y
cinco céntimos de jornal estadísticos o sean treinta y tres áreas,
cuarenta y siete centiáreas poco más o menos; lindante, al este con
la de Pedro Riera; al sur con la de D. Ignacio Voltas; al oeste, con el
término de Alcover, y al norte, con la de Jaime Serra.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valls, al tomo 311, libro
14, folio 45, finca 467.
Carga que se pretende cancelar:
Condición resolutoria impuesta a José Masqué Tomás, por su
padre D. José Masqué Domingo, en la donación contenida en la
escritura de capítulos matrimoniales otorgada ante el notario de
Montblanc D. Antonio Queraltó Sabater, el 29-11-1858.
Valls, 18 de julio de 2006. --- E/ (ilegible). --- Ante mí (ilegible).

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES
2006/10397 – COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE
Zona Illa de Riu

Convocatòria
Segons el que disposa l’article 32 de les ordenances i reglaments
d’aquesta Zona, es convoca a junta general ordinària a tots els
senyors regants de la mateixa, que es farà el dia 18 del mes d’octubre a les divuit hores en primera convocatòria, al local social, situat
al carrer Pau Casals, n.º 2, de Sant Jaume d’Enveja, i de no reunir-se
la majoria absoluta de vots es farà de segona convocatòria, el mateix
dia a les divuit trenta hores, per tractar del següent:
Ordre del dia

Edicto

1r. Lectura i aprovació, si s’escau, del acta de la junta general
anterior.
2n. Examen de la memòria semestral que presenta la Junta de
Govern.
3r. Examen y aprovació, si s’escau, dels pressupostos d’ingressos
i despeses per a l’any següent.
4t. Designació dels membres que han de representar a aquesta
Zona en les properes juntes generals que porti a cap la Comunitat
General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre.
5è. Estudi dels assumptes i propostes que afecten a aquesta Zona,
que redundin en benefici dels interessos comuns per tal d’elevar-los a
la consideració de la junta general de la Comunitat General.
6è. Precs i preguntes.

D.ª María Concepción Montardit Chica, jueza de Primera Instancia
n.º 2 de Valls y su partido, hago saber:

Sant Jaume d’Enveja, 1 de setembre de 2006. --- El president,
Joan Trias del Romero. --- El secretari, Robert Trias del Romero.

I perquè serveixi de citació a qui s’indica, d’acord amb la forma
escaient, expedeixo i signo aquesta cèdula.
La secretària (il·legible).
Citeu: titular o titulars dels assentaments, Sociedad Financiera de
Industria y Transporte, o als seus drethavents.

2006/8870 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 2 DE VALLS

