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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

Tarragona, 18 de febrero de 2011. – EL SECRETARIO GENERA,
CARLOS MIRANDA RUIZ DE GORDEJUELA.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

SOLICITANTE

REFERENCIA EXPEDIENTE

MUNICIPIO

AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

2011/2313 – DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA

JAGTAR CHAND

430020100012699

REUS

ALDEMBA SY

430020100013172

SALOU

Área de Fomento

2011/2347 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA

Edicto

Unidad de Extranjería
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
ambos de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación del ACUERDO
DE INICIACIÓN del expediente sancionador que se indica, instruido
contra el denunciado que a continuación se relaciona, en cuanto
que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra el acuerdo de iniciación, podrá aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones desee y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación del presente en el Boletín Oficial de
la Provincia. Si no efectúa alegaciones en ese plazo, se advierte que
el acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución, pudiéndose resolver el expediente con la imposición de
sanción o adopción del acuerdo que proceda.
El expediente obra en el Área de Fomento de la Delegación del
Gobierno en Catalunya, sita en la calle Bergara, nº 12, cuarta
planta, de Barcelona.
Barcelona, 23/02/2011. – La instructora, M. ROSA
MUNCHARAZ MANZANEQUE.
Expediente Identificador

Infractor

Localidad

Fecha Fase

Legislación

38/2011 X7945571Z Bouzzah Hizham Vendrell (El) 18/01/2011 L 39/2003 - 90.1

Sanción
200 euros

2011/2346 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA
Unidad de Extranjería

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación efectuados por el
órgano competente en relación a las autorizaciones de residencia
que se indican, según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
vigente en el momento de la solicitud, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social y su reglamento de
desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre, a las personas que se relacionan, dado que tras
haberse intentado la notificación en el domicilio indicado en la solicitud de dicha autorización, ésta no se ha podido practicar.
Sirva el presente anuncio para disponer de un plazo no superior
a DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes en relación con el requerimiento efectuado, a cuyo efecto podrán tener acceso al expediente
administrativo obrante en la Unidad de Extranjería de la
Subdelegación del Gobierno de Tarragona.
Transcurrido dicho plazo se emitirá la correspondiente resolución.

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes que se indican
dictadas por la Autoridad competente, según la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social reformada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 diciembre, y por la Ley Orgánica
14/2003, de 20 de noviembre y su Reglamento de desarrollo
aprobado por R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre (BOE del 701-2005), a las personas que se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se
ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que son firmes en la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, ante esta Subdelegación de
Gobierno recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
desde el dia siguiente al de la publicación del presente en el boletín
oficial de la provincia, o en el tablón de anuncios del ayuntamiento
correspondiente, o recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses desde el dia siguiente de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Tarragona.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.
Tarragona, 18 de febrero de 2011. – EL SECRETARIO
GENERAL, CARLOS MIRANDA RUIZ DE GORDEJUELA.
SOLICITANTE

REFERENCIA EXPEDIENTE

MUNICIPIO

AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: ARCHIVADO POR
DESISTIMIENTO TACITO
JUVENAL NOGALES TERCEROS

430020100013353

REUS

SAIDA ARAHRAOUI

430020100014244

TARRAGONA

AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: DENEGADO
AHMED BELAFKI

430020100010691

CALAFELL

ABDESLAM BELBADRI

430020100013773

CALAFELL

DARWIN GUSTAVO SALAZAR VEGA 430020100016498

CALAFELL

MOUSTAPHA FARHAD

430020100014045

CAMBRILS

SAIDA LOUKILI

430020100013310

REUS

AZIZ ACHRAOU

430020100015942

REUS

WAHEED TARIQ

430020100013000

SALOU

MAMADOU BEYE

430020100013042

SALOU

PATRICIA LIMA DOS SANTOS

430020100013221

SALOU

NILDA TRINDADE ANDRADE

430020100013275

SALOU

DEMBA KANE

430020100014116

SALOU

MAGUENE SALL

430020100014909

SALOU

ZAUR KESAEV

430020100013819

SENIA (LA)

LHOUSSAINE FIRSSANE

430020100013320

TORREDEMBARRA

AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: INADMISION A
TRAMITE
LHOUSSAINE OUAHI

430020110001836

ULLDECONA
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MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
2011/2335 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio
En el expediente 2010/74 de declaración de responsabilidad
empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo, seguido en interés de Mª del Carmen Bertrán Gómez, se ha
dictado por el Director provincial, en fecha 10 de enero de 2011,
resolución, cuya parte dispositiva dice:
Que el accidente sufrido por el trabajador ha dado lugar a la
siguiente/s prestación/es:
Incapacidad Temporal
RESUELVE:
1.- Declarar la existencia de resposabilidad empresarial por falta
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente
sufrido por la trabajadora Mª del Carmen Bertran Gómez en fecha
07/01/2010.
2.- Declarar, en consecuencia la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo
citado serán incrementadas en el 30% con cargo exclusivo a la
empresa responsable ‘Industrias Gráficas del Baix Camp Nuria, S.L.’;
que deberá constituir en la Tesoreria General de Seguridad Social el
capital coste necesario para proceder al pago del incremento,
durante el tiempo en que aquellas prestaciones permanezcan
vigentes, calculando el recargo en función de su cuantía y desde la
fecha en que se hayan declarado causadas.
3.-Declarar, la procedencia de la aplicación del mismo incremento con cargo a la empresa Industrias Gráficas del Baix Camp
Nuria, S.L. respecto a las prestaciones, que derivadas del citado
accidente, se pudieran reconocer en el futuro, las cuales, serán objeto
de notificación individualizada en la que se mantendrá de forma
implícita los fundamentos de hecho y derecho de la presente resolución.
Contra esta Resolución usted puede interponer reclamación
previa ante esta Dirección Provincial, en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la
Ley de procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (BOE del 11/04/1995) por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de procedimiento laboral.
Y para que sirva de notificación a la empresa Industrias Gráficas
del Baix Camp Nuria, S.L. al haber sido devueltas las notificaciones
enviadas en forma a través del servicio de Correos y para su
inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Nombre, Industrias Gráficas del Baix Camp Núria, S.L.; CIF
B43371020; domicilio C/Verge del Camí 28 bj. DC de Cambrils
(43850).
Tarragona, 23 de febrero de 2011. – El director provincial,
Narciso Martín Sanz.

2011/2336 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

pública la comunicación de inicio del trámite del expediente de Falta
de Medidas de Seguridad e Higiene por el accidente de trabajo
sufrido por Jan Maslik en fecha 14/06/2010 en el que se solicita
el recargo del 30% sobre todas las prestaciones derivadas del
mismo.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será
de 135 dias, contados a partir de la fecha de publicación del
presente escrito, transcurrido el cual se entenderá denegado por
silencio administrativo negativo.
Asimismo se inicia el trámite de audiencia, por lo que dispone de
un plazo de diez dias para efectuar las alegaciones que considere
convenientes.
Nombre, Excavaciones y Obras Hnos. Muñoz, S.L.; NIF B43428218; domicilio, Avda. Caixa d’Estalvis, 2 de Móra la Nova
(43770).
Tarragona, 23 de febrero de 2011. – El director provincial,
Narciso Martín Sanz.

2011/2338 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el
domicilio de Montserrat alaball Giménez de la resolución de fecha
25/1/2011 sobre reintegro de prestaciones percibidas indebidamente (incapacidad permanente - deuda nº 2010/2283/43), al
haber percibido el incremento del 20% previsto en el artº 139.2 de
la Ley general de la Seguridad Social y estar de alta en el régimen
especial de trabajadores autónomos durante el periodo que se cita a
continuación, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la
mencionada resolución:
“Declarar la existencia de prestaciones de incapacidad permanente percibidas indebidamente en el periodo comprendido entre
1/8/10 y 30/9/10.”
Contra esta Resolución usted puede interponer reclamación
previa ante esta Dirección Provincial, en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la
Ley de procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (BOE del 11/04/1995) por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de procedimiento laboral.
Nombre
MONTSERRAT ALABALL GIMENEZ - DNI 38403380K
Domicilio,
Palmeres, 62 – Cunit (43881)
Tarragona, 23 de febrero de 2011. – El director provincial,
Narciso Martín Sanz.

2011/2344 – INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL
DE TARRAGONA

Anunci

Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el
domicilio del interesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace

N/Ref: actes infracció GENCAT//VPT
D’acord amb el disposat a l’art. 59.4 de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, de 26 de novembre de 1992 (BOE de 27 de novembre), i
per haver estat tornades les notificacions efectuades en forma, pel
present anunci d’acord amb la normativa vigent es notifica a:
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Nom i cognoms / Raó social
Marpeix, SCCL
Polucañiza, S.L.
Excavaciones y Obras
Hnos. Muñoz, S.L.
Rashmi Johar
Aslam Mohammad
Reinabort Cervesseria, S.L.

Nº. acta
I432010000142558
I432010000151955

Población
El Vendrell
Montblanc

I432010000156605
I432010000158019
I432010000162362
I432011000000471

Móra la Nova
Cambrils
Tarragona
Cambrils

També es posa en coneixement dels interessats, que els expedients de referència obren en aquesta Inspecció de Treball, on
podran ser consultats, i que a partir del dia següent de la publicació
del present anunci, s’inicia el còmput de QUINZE DIES HÀBILS PER
PRESENTAR ESCRIT D’AL·LEGACIONS davant del director/a del
Servei Territorial del Departament de Treball, acompanyant les proves
que jutgi convenients.
El que es fa públic perquè serveixi de notificació en forma.
EL DELEGAT TERRITORIAL DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL A
TARRAGONA, José Bernardo Herrero Martín.

2011/2345 – INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL
DE TARRAGONA

Anunci
N/Ref: actes infracció GENCAT//VPT
D’acord amb el disposat a l’art. 59.4 de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, de 26 de novembre de 1992 (BOE de 27 de novembre), i
per haver estat tornades les notificacions efectuades en forma, pel
present anunci d’acord amb la normativa vigent es notifica a:
Nom i cognoms / Raó social
Marpeix, S.C.C.L.
Alicatados Y Solados Reus, SCP

Nº. acta
I432010000152157
I432010000164887

Población
El Vendrell
Reus

També es posa en coneixement dels interessats, que els expedients de referència obren en aquesta Inspecció de Treball, on
podran ser consultats, i que a partir del dia següent de la publicació
del present anunci, s’inicia el còmput de QUINZE DIES HÀBILS PER
PRESENTAR ESCRIT D’AL·LEGACIONS davant del director/a del
Servei Territorial del Departament de Treball, acompanyant les proves
que jutgi convenients.
El que es fa públic perquè serveixi de notificació en forma.
EL DELEGAT TERRITORIAL DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL A
TARRAGONA, José Bernardo Herrero Martín.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2011/2664 – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Contractació i Aprovisionaments

Anunci
de la Diputació de Tarragona, sobre licitació d’un servei
(codi: 10-104.-Cont)
Aprovats inicialment per la Junta de Govern, del dia 25 de febrer
de 2011, els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert no

Dilluns, 7 - 3 - 2011

harmonitzat, del servei de coedició de la col·lecció de llibres d’art
Tamarit, s’exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils, comptats
des de l`endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP i al
DOGC, per al general coneixement i per tal que es puguin presentar
les al·legacions que s’estimin oportunes. Transcorregut l’esmentat
termini sense que es formulin al·legacions, els plecs quedaran definitivament aprovats.
Simultàniament s’anuncia el procediment obert, d’acord amb les
següents condicions i amb el benestès que en cas que es presentin
al·legacions als plecs de clàusules, es suspendrà la licitació fins que,
un cop resoltes, s’anunciï de nou la convocatòria.
1. Entitat adjudicatoria.
a) Organisme: Diputació de Tarragona.
b) Dependència: Unitat de Contractació i Aprovisionaments.
c) Número d’expedient: 104/10.- Cont.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció: servei de coedició de la col·lecció de llibres
d’art Tamarit.
b) Durada del contracte: s’indica en l’apartat f) del quadre de
característiques del contracte, annex 1 del plec de clàusules
administratives.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris.
c) Règim d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte.
a) Pressupost orientatiu: 30.769,23 euros/anuals (IVA exclòs).
b) Valor estimat contracte: 184.615,38 euros (IVA exclòs).
5. Garantia provisional.
No s’exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Diputació de Tarragona. Unitat de Contractació i
Aprovisionaments.
b) Domicili: passeig Sant Antoni, núm. 100
c) Localitat i codi postal: Tarragona 43071
d) Perfil del contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat
e) E-mail: contractacio@dipta.cat
f) Telèfon: 977 29 66 40
g) Telefax: 977 29 66 68
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: veure apartat c) annex 1 del plec de cláusules
administratives
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data i hora límit: 28 de març de 2011, a les 14 hores.
b) Documentació: s’indica en la clàusula 12a del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Diputació de Tarragona, Unitat de Contractació i
Aprovisionamients i/o Diputació de Tarragona Terres de
l’Ebre (Palau Climent).
2. Domicili Tarragona: passeig Sant Antoni, 100, 43071
Tarragona
3. Domicili Terres de l’Ebre: Palau Climent, c/ Montcada,
32, 43500 Tortosa
d) Admissió de variants: no
e) Criteris per a l’adjudicació:
1. Oferta econòmica: de 0 a 8 punts.
2. Equip humà adscrit al contracte: de 0 a 5 punts.
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9. Obertura de pliques.
a) Entitat: Diputació de Tarragona.
b) Domicili: passeig Sant Antoni, 100
c) Localitat: Tarragona
d) Data i hora: 8 d’abril de 2011, a les 10:00 hores.
10. Despeses d’anuncis. A càrrec de l’adjudicatari.
Tarragona, 2 de març de 2011. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

CONSELLS COMARCALS
2011/2289 – CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Anunci
Havent-se publicat l’edicte d’aprovació inicial del pressupost
general únic d’aquest Consell Comarcal del Montsià per a l’exercici
de 2011 en el BOP núm. 8 de 12 de gener de 2011 i no haventse presentat observació ni reclamació alguna, d’acord amb el previst
en aquest edicte s’eleva a definitiu l’aprovació del mateix.
En compliment del que disposa la normativa legal vigent es
publica a continuació el resum en capítols, tant en despeses com en
ingressos, així com la plantilla de personal.

(1) Article 25 Llei 30/84, de 2 d'agost.
(2) Articles 169 a 175 Real Decret Legislatiu 781/86, de 18
d'abril.
B) PERSONAL LABORAL FIX (3)
DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL
Dinamitzador Laboral
Dinamitzador
Tècnic Informàtic
Administratius
Auxiliars administratius
Coordinació-Àrea Atenció Persones
Treballadors Socials-Prodep
Treballadores familiars
Treballadores familiars
Educador Social
Educador Social
Ordenança Auxiliar
Ordenança Auxiliar
Netejadores
Director Servei d’Educació

ESTAT DE DESPESES
DESPESES DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . .2.154.035,82
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS . . .3.067.660,82
DESPESES FINANCERES . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.700,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . . . . . . . . . . . .521.048,08
INVERSIONS REALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486.503,71
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.000,00
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.500,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.277.448,44
ESTAT D’INGRESSOS (PER CAPITOLS)
3
4
5
6
7
8
9

TAXES I ALTRES INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . .114750,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . . . . . . . . . .5.648.506,41
INGRESSOS PATRIMONIALS . . . . . . . . . . . . . . .21.238,32
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS . . . . . . . . . . . . . . .0,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . .484.953,71
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.000,00
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.277.448,44
Província: Tarragona
Corporació: Consell Comarcal del Montsià
Núm. Codi Territorial: 43870
Any: 2011

A) FUNCIONARIS DE CARRERA
DENOMINACIÓ Núm. GRUP
DE LES PLACES PLACES (1)
Secretaria
1
A1
Intervenció
1
A1
Tresoreria
1
A1
Administratiu
2
C1
Auxiliar
Administratiu
1
C2

ESCALA (2)
Habilitació nacional
Habilitació nacional
Habilitació nacional
Administració general

SUBESCALA (2)

Administració General

Auxiliar

Administrativa

OBSERV.
Acumulada
Propietat
Vacant
Propietat
Vacant per
excedència

Núm.
1
1
1
4
1
1
1
5
6
1
1
1
1
1
1

TITULACIÓ EXIGIDA
Titulació grau mig
Titulació grau mig
Titulació grau mig
FP2 o equivalent
Graduat escolar
Titulació grau mig
Titulació grau mig
Certificat escolaritat
Certificat escolaritat
Titulació grau mig
Titulació grau mig
Certificat escolar
Certificat escolar
Certificat escolar
Titulació grau mig

OBSERVACIONS

Contractat eventual

Temps parcial
Temps parcial
Contractat eventual
Temps parcial

(3) Article 177 del Real Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril
C) PERSONAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA (3)
MODALITAT
DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL

1
2
3
4
6
7
8
9
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Núm. TITULACIÓ EXIGIDA CONTRACTE

OBSERVACIONS

Tècnic consum

1

Titulació grau mig

Obra o servei determ.

Tècnic Informàtic

1

Titulació grau mig

Obra o servei determ

Tècnic compartit

1

Titulació grau mig

Obra o servei determ.

Tècnic joventut

1

Titulació grau mig

Interinitat

Professora de plàstica

2

Titulació grau mig

Obra o servei determ

Treballadora Social

1

Titulació grau mig

Interinitat

Treballador Social

4

Titulació grau mig

Obra o servei determ

Treballador Social

1

Titulació grau mig

Obra o servei determ.

Temps parcial

Treballador Social

1

Titulació grau mig

Interinitat

Temps parcial

Educador Social

2

Titulació grau mig

Obra o servei determ

Educador Social

1

Titulació grau mig

Obra o servei determ

Agent d’ocupació i desenvolupament local

2

Titulació grau mig

Obra o servei determ.

Temps parcial
Temps parcial

Temps parcial

Treballadores familiars

2

Certificat escolar.

Obra o servei determ

Ordenança Auxiliar

1

Certificat escolar

Obra o servei determ.

Temps parcial

Auxiliar administratiu

1

Graduat escolar

Obra o servei determ.

Auxiliar administratiu

1

Graduat escolar

Interinitat

Auxiliar administratiu

1

Graduat escolar

Obra o servei determ.

Temps parcial

Agent acollida

1

Graduat escolar

Internitat

Temps parcial

Coordinadora SIAD-Pla dones

1

Titulació superior

Interinitat

Mediadora comunitària

1

Titulació grau mig

Interinitat

Arquitecte tècnic

1

Titulació superior

Obra o servei determ.

Administratiu

1

FPII o batxiller

Obra o servei determ.

Psicòleg EAIA

1

Titulació superior

Interinitat.

Pedagog EAIA

1

Titulació superior

Obra o servei determ.

Treballador social EAIA

1

Titulació grau mig

Interinitat.

Treballador social EAIA

1

Titulació grau mig

Obra o servei determ.

Psicòleg SIAD

1

Titulació superior

Interinitat.

Temps parcial

Advocat SIAD

1

Titulació superior

Interinitat

Temps parcial

Netejadora

1

Certificat escolar

Interinitat
Interinitat

Temps parcial

Temps parcial

Tècnic polítiques migratòries

1

Titulació grau mig

Tècnic IPI

1

Titulació grau superiorObra o servei determ.

Temps parcial

Adjunt/a àrea atenció a les persones

1

Titulació grau mig

Obra o servei determ.

Temps parcial

(3) Article 177 del Real Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril
D) FUNCIONARIS DE TREBALL EVENTUAL (4)
DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL
Gerent
Tècnic càrrec de confiança

Núm.
1
1

OBSERVACIONS
Coberta
Coberta

6
DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL
Tècnic de confiança
Tècnic de confiança

Núm.
1
1

OBSERVACIONS
Coberta
Vacant

(4) Article 101 Llei 7/85, de 2 d'abril.
A)
B)
C)
D)
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NOMBRE TOTAL FUNCIONARIS DE CARRERA . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
NOMBRE TOTAL PERSONAL LABORAL FIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
NOMBRE TOTAL PERSONAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA . .39
NOMBRE TOTAL DE FUNCIONARIS EVENTUALS . . . . . . . . . . . . . . . .4

Amposta, 21 de febrer de 2011. --- El president, Joan Castor
Gonell Agramunt.

perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir del dia següent
a la seva signatura.
La qual cosa es fa pública en el BOPT, amb exposició al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Alcanar, 22 de febrer de 2011. --- L’ALCALDE, Alfons Montserrat
Esteller.

2011/2294 – AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Anunci
Aprovades les bases que han de regir el procediment obert per a
l'atorgament d'una concessió d'ús privatiu del domini públic representat pel bar del Parc de Giribechs i exposades al públic, s’anuncia
l’obertura del procediment de licitació.

AJUNTAMENTS
2011/2312 – AJUNTAMENT D’ALCANAR

Anunci
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 71/2011, de data
18/02/2011, s’ha resolt el següent:
Primer: SUSPENDRE el regidor Sr. Joan Bta. Beltran i Queralt com
a 1r. tinent d’alcalde, regidor d’Hisenda, Patrimoni, i Habitatge
Públic; així com a regidor de Dinamització Econòmica i Planificació
Estratègica, i membre de la Junta de Govern Local, i suspensió de
retribucions derivades de l’exercici d’aquests càrrecs, amb efectes a
partir del dia 18/02/2011.
Segon: NOMENAR membres de la Junta de Govern Local, sota
la Presidència de l’alcalde d’aquest Ajuntament, els regidors i les regidores següents:
Sra. Maria Isabel Selma Fontet
Sr. Josep Maria Sancho Subirats
Sr. Josep Bort i Esteller
Sra. Ma Mercedes Fibla Nolla
Tercer: DESIGNAR com a assistent a la Junta de Govern Local,
sense dret a vot, ni a indemnització econòmica, al regidor Sr. Josep
Manel Martí Montesinos.
Quart: NOMENAR com a tinents d’alcalde d’aquest ajuntament,
els regidors i les regidores que tot seguit es relacionen, d’entre els
membres de la Junta de Govern Local:
Sra. Maria Isabel Selma Fontet 1r tinent d’alcalde
Sr. Josep Maria Sancho Subirats 2n tinent d’alcalde
Sr. Josep Bort i Esteller 3a tinent d’alcalde
Sra. Ma Mercedes Fibla Nolla 4a tinent d’alcalde
Cinquè: DELEGAR en la Sra. Maria Isabel Selma Fontet les
facultats de direcció i gestió de la Regidoria d’Hisenda, Patrimoni, i
Habitatge Públic; la regidoria de Dinamització Econòmica i
Planificació Estratègica, l’abast de les funcions d’aquesta delegació
es troben excloses les facultats de resolució. Tot això, sens perjudici
de les funcions delegades en el Decret d’Alcaldia núm. 578/2008
corresponents a la Regidoria de Sanitat, així com la regidoria de les
Dones, de l’abast de les funcions d’aquesta delegació es troben
excloses les facultats de resolució. La delegació d’atribucions tindrà
efectes des del dia de la signatura d’aquest decret.
Sisè: RATIFICAR la delegació de competències de l’Alcaldia en la
resta de membres de Govern, d’acord al Decret d’Alcaldia núm.
578/2008.
Setè: DONAR COMPTE d’aquest decret en la propera sessió del
Ple d’aquest Ajuntament
Vuitè: PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, sens

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament d'Amposta.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General.
2. Objecte del contracte.
Descripció de l'objecte: concessió d'ús privatiu de domini
públic representat pel bar del Parc de Giribechs.
Termini de duració: 4 anys.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Cànon base de licitació: 1.200,00 euros mensuals.
5. Garanties.
a) Provisional: 3.619,29 euros.
b) Definitiva: 5.428,94 euros.
6. Obtenció de documentació i informació.
Entitat: Ajuntament d'Amposta - Plaça Espanya, 3-4 (Amposta)
7. Presentació de les ofertes.
a) Data límit: el termini serà de 26 dies naturals comptats a
partir del següent al de la publicació del present anunci en
el Butlletí Oficial de la Província.
b) Documentació que integra les ofertes: article 7 del plec.
c) Lloc de presentació: Secretaria General de l'Ajuntament
d'Amposta.
8. Obertura de les ofertes: tindrà lloc el sisè dia hàbil següent al
d'acabament del termini de presentació de proposicions, llevat
que sigui dissabte cas en que es traslladaria al següent dia
hàbil, a les 12 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.
Amposta, 23 de febrer de 2011. --- L'ALCALDE, Manel Ferré
Montañés.

2011/2298 – AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Anunci
Per aquesta Alcaldia, en aquesta mateixa data s’ha dictat la resolució següent:
“Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per
a cobrir mitjançant concurs-oposició lliure una plaça de coordinador
de mitjans de comunicació, vacant a la plantilla, HE RESOLT:

Dilluns, 7 - 3 - 2011
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PRIMER. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos
següent:

b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
considerarà definitivament aprovat.

Admesos:
77788108-S
40917577-W
39896887-Y

Arnes, 24 de febrer de 2011. – L’alcalde, Xavier Pallarés i Povill.

Exclosos:
Cap

2011/2366 – AJUNTAMENT D’ARNES

SEGON. Concedir un termini de quinze dies per tal de que es
puguin presentar reclamacions contra la llista anterior, cas que en el
termini anterior no se'n presenti cap, la llista es considerarà definitiva.
TERCER. Determinar que el tribunal qualificador de les proves
restarà format per:
- President:
Titular, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Suplent, Sra. Verònica Arasa Gallego.
- Vocals:
Titulars:
Sr. Josep Roig Cardona.
Sr. Domènec Ramal Pérez.
Sr. Ramon Noche Arnau.
Sr. Àngel Montes Forcadell.
Suplents:
Sr. Joaquim Callau González.
Sra. Lluïsa Bertomeu Sabaté.
Sra. Immaculada Escrivà Pons.
Sr. Josep Rallo Masià.
- Secretària:
Titular, Sra. Verònica Arasa Gallego.
Suplent, Sra. Sabina Sanon Monllau.
QUART. Els membres del tribunal i els aspirants deuran de
procedir a abstenir-se d'actuar els primers i a recusar els membres del
tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles
28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
CINQUÈ. Fixar com a data de realització de les proves selectives
el dia 5 d’abril de 2011, a les 9:00 hores al saló de sessions de la
casa consistorial. Data que podria ser modificada en cas de recusació d'algun membre del tribunal, procedint-se a fixar-se'n una de
nova que seria convenientment notificada als interessats.”
Amposta, 18 de febrer de 2011. --- L’ALCALDE, Manel Ferré
Montañés.

Edicte
Havent-se aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada
el dia 23 de febrer de 2011, els padrons d’arbitris municipals per a
2011, segons es detalla seguidament:
PADRONS MUNICIPALS 2011
Taxa municipal conservació nínxols al Cementeri municipal
Arbitris municipals
Impost circulació vehicles
Impost béns immobles (urbana)
Impost béns immobles (rústica)
Padró recollida escombraries
Padró manteniment xarxa aigua
Exposar al públic per un termini de QUINZE (15) dies per tal que
es puguin presentar reclamacions que es creguin oportunes.
Arnes, 24 de febrer de 2011. – L’alcalde, Xavier Pallarés i Povill.

2011/2292 – AJUNTAMENT DE BELLVEI

Edicte
Aprovats inicialment els padró de l’ocupació del domini públic –
guals--- corresponent a l’exercici 2011, es fa pública l'obertura del
termini de 15 dies perquè les persones interessades puguin consultarlos i, si escau, presentar reclamacions. Cas de no presentar-se reclamacions restaran aprovats definitivament.
Els padrons poden consultar-se a les oficines de l'ajuntament en
horari d'oficina.
Bellvei, 22 de febrer de 2011. --- L’alcalde, Josep Fonts Batlle.

2011/2365 – AJUNTAMENT D’ARNES
2011/2321 – AJUNTAMENT DE BELLVEI

Anunci
Anunci
Pressupost general
Exercici de 2011.
A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba
exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general
per a l’exercici 2011, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en
la sessió del dia 23 de febrer de 2011.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu
enumerats en el punt 2 de l’article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies
hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Per decret de l’Alcaldia de 22 de febrer de 2011, s’han incoat
expedient de baixa d’ofici del padró municipal d’habitants de Bellvei,
a les persones a baix relacionades.
Desprès de les comprovacions efectuades i d’acord amb el que
estableix l’art. 72 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre,
pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial
de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, de 26 de
novembre, de regiment jurídic de les administracions publiques i procediment comú, es dona als interessats un termini de 15 dies a comptar
de l’endemà de la publicació de l’anunci, perquè puguin formular
al·legacions i presentar els documents i justificacions que cregui convenients.
- FRANCISCO MEDINA MIRACLE
- MARIA ISABEL MONTORNES DIEZ
Bellvei, 23 de febrer de 2011. --- L’alcalde, Josep Fonts Batlle.
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2011/2308 – AJUNTAMENT DE BOTARELL

Edicte
Per decret de l’Alcaldia de data 20 de gener de 2011, es va
incoar un expedient per donar de baixa per inscripció indeguda a les
persones que figuren empadronades en el padró d’habitants municipal sense tenir la residència efectiva al municipi (art. 54 del
Reglament de població). Aquest Ajuntament va intentar notificar, a
cadascuna de les persones afectades, que després se citen, les
corresponents propostes de baixa del padró d’habitants. Com que
aquestes notificacions no es van poder realitzar en no trobar-se les
persones interessades als seus domicilis, mitjançant aquest edicte se’ls
comunica que disposen d’un termini de 15 dies per manifestar si
estan d’acord, o no, amb l’esmentada baixa del padró d’habitants
d’aquest municipi. En cas que no hi estiguin d’acord, poden presentar
les al·legacions, documents i justificacions que considerin adients per
acreditar la residència en aquest municipi.
En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal
assenyalada, cal que sol·licitin l’alta en el padró d’habitants del
municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a
l’ajuntament d’alta o bé a l’Ajuntament de Botarell.
Les persones interessades són les següents:
Georgian Octavian Oprea
Ioan Oltean
Ionut Bacu
Andrzej Gajda
Stanislaw Lipiec
Wojciech Lubczanski
Krzysztof Merchut
Henryk Kochanek
Botarell, 18 de febrer de 2011. --- L’alcaldessa, Montserrat Roca
Navarro.

2011/2290 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Anunci
D’acord amb l’article 72 del Reial Decret 1690/1986, de 11
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de població i demarcació de
els entitats locals, modificat pel Reial Decret 2612/1986, de 20 de
desembre, aquest Ajuntament ha procedit a la incoació d’ofici dels
expedients, per tal de donar de baixa en el padró municipal d’habitants a les persones que tot seguit es relacionen:
NOM
GRACIELA ISABEL
GUSTAVO
M.ANABELLA
DAVID
VALENTIN DORU
FLORIN ROMEO
DANIEL ADI
RADU LAURENTIU
PAOLA KARINA
BENJAMI JOSHUA
MOUNIR
KAMAL
MOHAMED
NATALIA
CELSO
SILVIO ANIBAL
JUANA
NAJIA
MIHAIL DACIAN
CESAR AUGUSTO

1R COGNOM
AGUILERA
VELOZO
PAVAN
MONFORT
NEAG
FIERARU
FIERARU
ROUA
PERRONE
PERRONE
BOUHAULIN
EL BARAKA
SAOU
GLEBSKAYA
ANTUNES
HENAREJOS
ALZATE
BENYAAKOUB
PRIBEANU
SANCHO

2N COGNOM DNI/DOC
E966682
38296480N
33292722N
BLANCO
46855950M
X07561453L
11390863
8739010
9753840
D655193
AA0975550
X06552163S
X6881127X
T381306
7359082
DESOUSA
X09531138F
TABORDA
47636777M
ZULUAGA
37001876M
U839877
7683433
RODRIGUEZ
46567116M

NOM
CHRISTIAN AXEL
OMAR
AGNIESZKA
MAREK PIOTR
FILIP
MARIUSZ
EMILIA
OMAR
OMAR ALONSO
MOURAD
ANAIS
BENEDICTE
MATHIEU
DAVID CHRISTOPHE NIC
MOHAMED
SAID
NISAR
SALIM
GABRIELE
MOHAMED BADREDDIN
OUAFA
DOHA

1R COGNOM
WANSCHER
CHERRADI
BORROWSKA
TABIN
TABIN
KOWALSKI
BACHMURA
EL MORABET
HERNANDEZ
LOUZATI
DUPUY
BALANDIER
MARBLEU
TABURET
TASRIHT
EL HASNAOUY
EL KRABE
EL MAHSANI
SENTIMENTI
EL KRABE
RIFAI
EL KRABE

2N COGNOM DNI/DOC
X07098820P
X03371353J
BACHMURA
AJV998846
Y00243797B

VARGAS

AJT279538
AE2176554
X02591329B
X09543452A
T118604
X09029319W
05AR02722
05BR53684
60353300505
W548473
Y00150226G
X04949024E
Y00149859M
D170292
X05491026Y
X01744119Y
X09686837L

La notificació a les persones interessades ha estat intentada al
domicili on figuren empadronades sense que s’hagi obtingut cap
resposta. Al no haver estat possible la notificació als interessats, es
publica el present anunci, segons estableix l’art. 59.5 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i es comunica als interessats, mitjançant aquest medi, que és un acte de tràmit i no susceptible de recurs, i que disposen de quinze dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la publicació, per examinar l’expedient i presentar
al·legacions, d’acord amb l’art. 84.2 de la mateixa llei. Si es vol
impugnar caldrà fer-ho contra l’acte que posi fi a l’expedient.
Per aquest motiu les persones indicades poden adreçar-se a
l’Ajuntament de Calafell, al departament d’estadística, ubicat al c/
Bisbe Català, 7, en horari de 9 a 14:00 hores, de dilluns a
divendres.
Tanmateix, s’informa que, transcorregut l’esmentat termini per
examinar l’expedient i presentar al·legacions, si l’interessat no manifesta expressament la seva conformitat amb la baixa, aquesta es
portarà a terme amb l’informe favorable del Consell d’empadronament, d’acord amb l’art. 85.e del Reial Decret 1690/1986, de
11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996,
de 20 de desembre.
Com a conseqüència de la petició d’informe al consell d’empadronament, el termini per a resoldre els procediments indicats quedarà
en suspens, pel temps que transcorri entre la sol·licitud de l’esmentat
informe i la seva recepció, tenint en compte que aquest termini no
podrà superar els tres mesos, segons estableix l’article 42.5, lletra c)
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Calafell, 23 de febrer de 2011. --- La secretària acctal., Àgueda
Subirana Álvarez.

2011/2615-U – AJUNTAMENT DE CAMARLES

Edicte
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de
data 25 de febrer de 2011, el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de serveis relatiu al servei de
neteja dels edificis i dependències municipals per tramitació urgent.
S’exposa al públic durant el termini de 10 dies comptats des de
l’endemà de la seva publicació al BOPT.
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Si transcorregut l’esmentat termini no s’haguessin presentat
al·legacions ni reclamacions el plec s’entendrà definitivament
aprovat, sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Camarles, 24 de febrer de 2011. --- L’ALCALDE, Joan Curto
Querol.

2011/2616-U – AJUNTAMENT DE CAMARLES

Anunci
1. Entitat adjudicadora
a) organisme: Ajuntament de Camarles
b) dependència: Secretaria
2. Objecte de contracte.
a) Descripció: servei de neteja edificis i dependències municipals.
3. Tramitació, procediment d’adjudicació.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació: 73.000,00 euros anuals IVA inclòs.
5. Garantia definitiva:
a) definitiva 5% del pressupost d’adjudicació exclòs l’IVA
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament Camarles
b) Domicili: carrer Vint, núm. 20
c) Localitat i codi postal: Camarles 43894
d) E-mail aj.camarles@altanet.org
e) Camarles 43894
f) Telèfon: 977 470007
g) Telefax 977 470515
7. Presentació de les sol·licituds de participació.
a) Data i hora límit: termini de 13 naturals comptats a partir del
següent al de la publicació de l’anunci, al BOP de les 9 fins
a les 13:30 hores.
b) Documentació: s’indica en la clàusula 11a del plec de clàusules.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat:ajuntament de Camarles
2. Domicili: carrer Vint, núm. 20
3. Localitat i codi postal: Camarles, 43894
8. Obertura de les ofertes.
Tindrà lloc al dia hàbil següent al d’acabament del termini de
presentació de proposicions, llevat que sigui dissabte cas en que es
traslladaria al següent dia hàbil.
9. Despeses anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.
Camarles 24 de febrer de 2011. --- L’ALCALDE, Joan Curto
Querol.

2011/2320 – AJUNTAMENT DEL CATLLAR
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“Vist el Decret de l’Alcaldia 2010/387, de 14 de juny de
2010, pel qual s’incoà expedient per a la neteja de les parcel·les del
camí Vell de l’Estació, núm. 6, 8 i 10 de la urbanització Masia
Boronat, d’aquest municipi, propietat de la societat Construcciones y
Promociones A. Comolgo, SL, amb domicili a efectes de notificacions
a l’apartat de Correus 122, 43080 de Tarragona.
Vist que la notificació, d’acord amb l’article 59.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, reformada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, va ser legalment efectuada en data 7 de juliol de
2010.
Vist que en data 13 d’octubre la parcel·la continua bruta, no
havent-se procedit a efectuar els treballs de neteja.
Vist l’article 53 de l’Ordenança municipal de convivència
ciutadana que estableix que els propietaris de tota classe de terrenys
i construccions hauran de destinar-los a usos que no resultin incompatibles amb el planejament urbanístic i mantenir-los en condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic.
Vist que el mateix article disposa que també quedaran subjectes
al compliment de les normes sobre protecció del medi ambient i dels
patrimonis arquitectònics i arqueològics i sobre rehabilitació urbana,
restant expressament prohibit mantenir en ells brosses, residus sòlids
urbans o escombraries. Això inclou l'exigència de mantenir unes
condicions de neteja, desinfecció i desratització dels esmentats
solars. També hauran de procedir a la retirada de la vegetació incontrolada que hi pugui créixer i a la seva neteja, especialment en
aquelles parcel·les en què la brossa, matolls i arbres puguin suposar
un risc d'incendi.
Vist que l’apartat 8 d’aquest article disposa que l'Ajuntament
podrà inspeccionar els referits solars, podent realitzar de forma subsidiària els treballs de neteja a què fa referència aquest article, tant si
són de propietat pública com privada i que l'execució dels treballs
esmentats en aquest article anirà a càrrec de la persona obligada,
sense perjudici de les sancions que corresponguin.
Vist que els articles 3 i 4 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana estableixen que els
propietaris de les parcel·les no edificades les han de mantenir lliures
de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
Vist que l’arquitecte de l’ajuntament ha pressupostat la neteja en
680 euros i el transport de residus inerts produïts en obres de construcció al centre de valorització o eliminació de residus en 96,27
euros, sumant ambdues quantitats un total de 776,27 euros.
Vistes les potestats que m’atorguen els articles 98 i següents del
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i l’article 189 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme.
En conseqüència RESOLC:
Primer. Procedir a l’execució, amb caràcter subsidiari, dels
treballs necessàris per la neteja de les parcel·les del camí
Vell de l’Estació, núm. 6, 8 i 10 de la urbanització Masia
Boronat, d’aquest municipi, propietat de la societat
Construcciones y Promociones A. Comolgo, SL.
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost municipal
vigent.
Tercer. Donar trasllat d’aquest decret a l’interessat en legal forma,
tot significant-lo que les esmentades actuacions no s’iniciaran abans que transcorri el termini de 5 dies naturals
des de la notificació efectiva d’aquest decret o la publicació del mateix al Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Donar compte d’aquest decret al proper Ple que tingui
lloc.”

Edicte
Es notifica a Construcciones y Promociones A. Comolgo, SL, que
l’Alcaldia per decret de data 5 de novembre de 2010, ha adoptat
la següent resolució:

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Dilluns, 7 - 3 - 2011

BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE PPU 1SECTOR LA CLOSA I LES CREUS DEL MUNICIPI DE CONSTANTÍ
I - DISPOSICIONS GENERALS

El Catllar, 22 de febrer de 2011. --- L’alcalde, Josep M. Gavaldà
i Colomina.

2011/2299 – AJUNTAMENT DE COLLDEJOU

Edicte
Rendit el compte general de l’Ajuntament de Colldejou corresponent a l’exercici de 2010, juntament amb tots els seus justificants i
el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, resten
exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de
quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones
interessades hi poden formular les objeccions i observacions que
considerin oportunes.
Colldejou, 23 de febrer de 2011. --- L’alcalde, Marcel Salsench
Escoda.

2011/1987 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte
Poso en el seu coneixement que la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Constantí, en data 9 de febrer de 2011, va adoptar
el següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament els Estatuts i les bases de la Junta
de Compensació del PPU-01 – la Closa i les Creus de Constantí,
presentada pels propietaris del citat PPU-01.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament,
així com el text íntegre dels Estatuts i les bases d’actuació aprovats.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als propietaris del PPU-01, en
compliment del que disposa l’article 58 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LPAC).
Us informem a més, que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar els següents recursos:
- Recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat
l’acte, en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles
116 i 117 de la LPAC, en la redacció modificada de la Llei
4/1999, de 13 de gener.
- Contra la denegació expressa del recurs de reposició, o bé
directament contra aquesta resolució, podeu interposar un recurs
contenciós-administratiu davant l’òrgan competent en el termini
de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposa l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
- En cas de desestimació presumpta del recurs de reposició, que
s’entendrà produïda pel transcurs d’un mes a partir de la data
de la seva interposició sense que s’hagi rebut cap notificació, el
termini per interposar el recurs contenciós-administratiu serà de
sis mesos, a comptar a partir de l’endemà del dia en què s’entengui produïda la desestimació, d’acord amb l’article 45 de la
Llei de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
- No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que
considereu convenient.
El secretari, LLUÍS RABASCALL i ORIOL.

Primera. – Objecte.
Les presents Bases d’Actuació han de servir per a regular l’actuació de la Junta de Compensació del denominat àmbit de la
CLOSA I LES CREUS que figura al planejament i normativa urbanística
del municipi de Constantí. La finalitat de les Bases és reglamentar la
incorporació dels membres de la Junta, quant a la valoració de les
aportacions, bé de terrenys, bé en metàl·lic, per a l’execució de
l’obra urbanitzadora, i a la liquidació dels efectes de la Junta,
mitjançant la determinació de les normes referides al repartiments de
beneficis i càrregues entre els seus integrants i sota tutela de
l’Ajuntament de Constantí com a Administració actuant i com a destinatari dels terrenys de cessió obligatòria.
El contingut d’aquest document s’ajusta a les determinacions del
Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
d’urbanisme i del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el seu Reglament. El sistema d’actuació previst per a desenvolupar la unitat d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de
compensació bàsica.
Segona. - Subjectes interessats.
1. Un cop aprovades definitivament les presents Bases i els
Estatuts de la Junta de Compensació, es constituirà aquesta, amb
efectes des de la inscripció d’acord aprovatori al Registre d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradores.
2. Formaran part de la Junta els propietaris i, en el seu cas,
empreses urbanitzadores, d’acord amb les previsions que figuren en
aquest mateix document i als Estatuts de l’Entitat.
3. Així mateix, es designarà un representant de l’Ajuntament de
Constantí en l’acord d’aprovació definitiva de les presents Bases i
Estatuts de la Junta, el qual formarà part tant del Consell Rector com
de l’Assemblea General de l’Entitat.
Tercera. - Actuacions previstes.
L’actuació pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica comporta a la Junta de Compensació les
següents responsabilitats:
a) Portar a terme les actuacions que preveu la Legislació
urbanística per l’efectiu desenvolupament de la unitat d’actuació, d’acord amb el que contempla l’Estatut de la Junta. La
Junta és directament responsable, davant de l’Ajuntament de
Constantí, de la urbanització complerta de la unitat.
b) Prendre els acords necessaris per facilitar el procés de
reparcel·lació atenent a les finalitats que assenyala l’article
130 del Reglament de la llei d’urbanisme.
c) Sol·licitar a l’Ajuntament de Constantí la utilització de la via de
constrenyiment per al cobrament de les quantitats endeutades
a la Junta pels seus membres.
d) Rebre, com a beneficiaria, les expropiacions realitzades per
raó d’incompliment, tant pels membres de la Junta com per les
persones propietàries que no s’hagin adherit, de les obligacions i les càrregues imposades per la llei d’urbanisme i pel
planejament.
e) La cessió gratuïta a l’Ajuntament de Constantí dels terrenys de
cessió obligatòria i de les obres i instal·lacions que s’hagin
d’executar conforme el planejament vigent.
f) El pagament de les obres d’urbanització i altres despeses inherents, fixades en el Projecte de Reparcel·lació i en el Projecte
d’Urbanització.
g) La justa distribució de terrenys susceptibles d’identificació
privada, d’acord amb allò que disposa la normativa
urbanística, entre els propietaris i altres membres, en proporció
a les respectives quotes de participació.
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II - CRITERIS DE VALORACIÓ
Quarta. - Criteris per a la determinació de les finques aportades.
Quotes de participació.
1. El dret dels propietaris serà proporcional a la superfície, de les
seves finques respectives incloses a la Unitat d’Actuació que en resulti
del aixecament topogràfic del conjunt de les actuals finques a partir
de les descripcions que figurin a les escriptures de propietat o certificat del registre de la propietat.
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 l’adjudicació de les finques resultants en la compensació.
3. En el cas de discrepància sobre la propietat d’una finca, part
d’ella, o en els seus termenals, la superfície en discussió es considerarà pertanyent en parts iguals als litigants, de manera provisional,
fins que sigui resolta la discussió per conveni entre els interessats o per
resolució judicial.
4. Determinats béns de la comunitat de reparcel·lació poden ser
exclosos si s’ajusten als supòsits que figuren als articles 133.2.b o
134.2 el Reglament de la llei d’urbanisme.
5. Els terrenys propietat de l’Ajuntament de Constantí, per tractarse de l’aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta o els destinats a
vials, zones verdes o equipaments, estaran exempts de valoració i de
contribució en no participar en les despeses d’urbanització.
Cinquena. - Criteris de valoració dels drets reals, servituds
predials i drets personals.
Els titulars dels drets reals que no s’extingeixin amb la compensació 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.
La valoració d’altres drets reals i de les servituds predials es farà
d’acord amb les disposicions sobre expropiació que, específicament,
determini la seva taxació 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, transmissions patrimonials i actes jurídics documentals.
Sisena. - Criteris de valoració d’edificacions, obres, plantacions
o instal·lacions que s’hagin d’enderrocar.
En el cas que l’aprofitament de la parcel·la que resulta de l’edificació i l’ús existent és superior a l’aprofitament corresponent al dret
de participació derivat de la superfície de la finca, s’aplicaran les
regles que figuren a l’article 133.2 del Reglament de la llei d’urbanisme. 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 aplicant
criteris aprovats unànimement per l’Assemblea General i si no,
mitjançant taxació.
S’entendrà necessari l’enderroc quan sigui procedent l’eliminació
de l’element per realitzar obres d’urbanització previstos en el planejament, 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 com a ús provisional.
Setena. - Pagament de les indemnitzacions.
Les indemnitzacions a què fa referència les dues bases anteriors
s’efectuaran en el Projecte de Reparcel·lació i aniran a càrrec del
conjunt d’interessats en proporció a les seves obligacions.
Vuitena. - Criteris de valoració de les aportacions d’empreses
urbanitzadores.
1. En el supòsit previst als Estatuts de la Junta de Compensació,
l’aportació d’empreses urbanitzadores es determinarà tenint en comte
el cost pressupostat en el Projecte d’urbanització, que haurà de ser
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aprovat per l’Ajuntament de Constantí, 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 si seran d’aplicació clàusules de revisió de preus o d’estabilització de costos, havent
d’adoptar l’acord aprovatori l’Assemblea General.
2. L’adjudicació de terrenys en pagament de les despeses d’urbanització es farà d’acord amb el que preveu l’article 141 del
Reglament de la llei d’urbanisme i si fos el cas el que preveu l’article
168 del mateix Reglament.
3. 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 garantir que les
obres d’urbanització es produiran en les millors condicions per a la
comunitat de reparcel·lació des del punt de vista tècnic i econòmic,
es demanarà pressupost a tres empreses, llevat que per unanimitat
dels membres de la junta s’adjudiqui de forma directa.
2. Cas que una empresa urbanitzadora es vulgui incorporar a
la Junta serà necessari que la junta convidi a incorporar-se a dues
empreses més com a mínim, llevat que unànimement la Junta
accepti l’oferta rebuda. Les obres d’urbanització les realitzarà l’empresa adscrita a la Junta. D’acord amb el que preveu l’article
171.4 del Reglament de la llei d’urbanisme, la participació de
l’empresa urbanitzadora en l’aprofitament urbanístic de l’àmbit
s’ha de determinar establint un percentatge com a repercussió del
cost de les càrregues d’urbanització sobre el valor dels solars resultants, ja urbanitzats.
3. En el contracte d’obres es garantirà l’acompliment de les
circumstancies exigides a l’article 172.2 del Reglament de la llei d’urbanisme. També es consignaran les circumstàncies següents:
a) El compromís de l’empresa a realitzar l’obra en els terminis
que fixe el corresponent Projecte d’urbanització. El contractista podrà ajornar el termini de finalització de l’obra sense
incórrer en responsabilitats si pot justificar de forma fefaent
les circumstancies alienes que han provocat l’endarreriment.
b) Es faran constar els supòsits d’incompliment que donaran
lloc a la resolució del contracte i a les indemnitzacions a
satisfer per no observar les característiques tècniques o dels
terminis d’execució.
c) Modalitats i terminis d’abonament, per part de la Junta, per
obra executada.
d) Retencions que pugui practicar la Junta en cada pagament
parcial com a garantia en l’execució de l’obra.
Desena. - Despeses d’urbanització.
1. Les despeses d’urbanització se satisfaran pels associats en
proporció a les seves obligacions, derivades dels pactes que s’hagin
acordat entre els seus membres.
2. S’estimaran com a despeses d’urbanització les 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.
c) Subministrament d’aigua potable.
d) Subministrament d’energia elèctrica, incloses la conducció,
distribució i l’enllumenat públic.
e) Totes les altres xarxes de serveis contemplades en el planejament i els projectes d’urbanització.
f) Jardineria i arbrat en els parcs i jardins i vies públiques.
g) Despeses de redacció i tramitació del Projecte de
reparcel·lació, del projectes d’urbanització i totes les altres
despeses de la compensació.
3. La distribució de les despeses d’urbanització es fixaran en el
projecte de Reparcel·lació d’acord amb els principis establerts en les
presents Bases.
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Onzena. – Lliurament de les obres d’urbanització.
Una vegada concloses les obres aquestes s’hauran de cedir a
l’ajuntament de Constantí dins un termini no superior a tres mesos,
comptat de la recepció de l’obra per part de la persona responsable
de l’execució. Les condicions, formalització, documentació i procediment s’adequaran al que preveu l’article 169 del Reglament de la
llei d’urbanisme.

l’acte d’aprovació del projecte de Reparcel·lació, sense perjudici de
la sol·licitud de llicència a l’Ajuntament de Constantí , escrit en el que
el peticionari haurà de comprometre’s a no utilitzar la construcció fins
que no sigui conclusa l’obra d’urbanització i a establir aquesta
condició en les cessions dels drets de propietat o d’ús que es portin
a efecte per tot o part de l’edifici i altres condicions establertes a l’article 237 del Reglament de la llei d’urbanisme.

IV - DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I CÀRREGUES.

V – RÈGIM ECONÒMIC.

Dotzena. - Cessions obligatòries de terrenys i obres d’urbanització.
1. Els terrenys de cessió obligatòria seran transmesos a
l’Ajuntament de Constantí en virtut de l’acord aprovatori del projecte
de Reparcel·lació. No obstant, la Junta o el contractista designat per
ella, podrà ocupar els 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 el que determina l’article 169 del
Reglament de la llei d’urbanisme.
3. L’acord d’aprovació definitiva del projecte de Reparcel·lació
produirà la cessió a l’Ajuntament de les finques que li correspongui en
concepte del 10% d’aprofitament de cessió obligatòria.

Dissetena – Incompliment d’obligacions.
1. L’incompliment per part dels membres de la Junta de les obligacions i càrregues imposades per la legislació, fins i tot quan l’esmentat incompliment faci referència als terminis per acomplir els
esmentats deures i càrregues, donarà lloc a l’expropiació de béns i
drets d’aquells, que farà l’Ajuntament de Constantí a favor de la Junta,
que tindrà la condició jurídica de beneficiaria.
2. Entre els incompliments d’obligacions i càrregues que poden
donar lloc a l’expropiació de finques destaquen:
a) Expropiació per no adhesió. Els propietaris de finques
compreses dins la untat d’actuació es poden adherir en
igualtat de drets i deures a la Junta de Compensació constituïda. La incorporació es farà d’acord amb el que preveu
l’article 171 del Reglament de la llei d’urbanisme. De no ferho la Junta instarà a l’Ajuntament de Constantí que procedeixi a l’expropiació, sempre que no sigui n objecte de
reparcel·lació d’acord amb l’article 136 del reglament de la
Llei i article 5 dels Estatuts de la Junta de Compensació.
b) Expropiació per incompliment d’obligacions d’ordre
econòmic. L’incompliment en el pagament de les quotes
aprovades dins el termini voluntari si ja hagués estat
necessari recórrer a la via de constrenyiment per cobrar
quotes anteriors.

Tretzena. - Quotes de participació.
1. La participació de cada propietari en l’Entitat, tant en la distribució de beneficis com en les càrregues o pèrdues, serà proporcional
a la superfícies dels terrenys respectius dins el Polígon, d’acord amb
el que disposa la base quarta i sense perjudici de l’establert en la
base vuitena.
2. En el supòsit d’incorporació d’empreses urbanitzadores a la
Junta, es precedirà, en el moment de la seva integració, a reajustar
els coeficients de participació i de les obligacions dels associats,
d’acord amb l’establert a la base vuitena, assignant les quotes corresponents a l’empresa urbanitzadora.
Catorzena. - Valoració i adjudicació de les finques resultants.
1. Les finques que resultin es valoraran en funció de l’aprofitament
del polígon, amb criteris objectius i generals per a la seva totalitat,
d’acord amb el que preveu l’article 37 de la llei d’urbanisme i el 36
del Reglament de la dita Llei. La valoració es basarà en el sostre o en
la superfície edificable, corregit en funció dels valors assignats a les
diferents tipologies edificatòries, d’acord amb criteris de valoració de
mercat.
2. La valoració es farà en unitats de valor, que hauran de ser
taxades amb diners, per poder determinar les indemnitzacions que
procedeixin per diferencies d’adjudicació i per homogeneïtzar-les
amb les aportacions que es facin en metàl·lic. La taxació es podrà fer
de la manera que decideixin per unanimitat les persones propietàries
afectades, sota criteris objectius i generals, o bé, si no hi ha acord,
es realitzarà seguint els criteris de l’article 23 i 26 de la Llei 8/2007,
de 28 de maig, del sòl.
3. Pera l’adjudicació de finques s’observaran les determinacions
de l’article 120 de la llei d’urbanisme i les de l’article 139 del
Reglament.
Quinzena. – Efectes de l’aprovació del projecte de
reparcel·lació.
L’acord d’aprovació del projecte de reparcel·lació produeix els
efectes que figuren a l’article 121 del Reglament de la llei d’urbanisme. De l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació
l’Ajuntament de Constantí ha d’emetre una certificació, d’acord amb
el que estableix la legislació hipotecària, amb vista al inscripció del
projecte en el Registre de la Propietat.
Setzena. - Edificació
Els solars aportats o adjudicats per la Junta podran edificar-se des
del moment en què hagués esdevingut ferm, en via administrativa,

Divuitena. - Forma i terminis de pagament.
1. Els membres de la Junta han de realitzar les seves aportacions,
ja sigui en metàl·lic, ja sigui en terrenys, almenys quinze dies abans
del venciment dels terminis que a tal efecte hagués fixat el Consell
Rector.
2. La distribució de beneficis i pèrdues, es farà d’acord amb les
següents regles:
a) El Consell Rector formularà una liquidació que sotmetrà a
l’aprovació definitiva de l’Assemblea General.
b) La liquidació comprendrà tant el benefici o pèrdua, com la
participació que correspongui a cadascun dels membres de
la Junta
c) La fixació del benefici o de la pèrdua es farà d’acord amb
les criteris de valoració establerts a les presents Bases
d’Actuació.
d) La distribució dels beneficis o pèrdues es farà a prorrata
entre tots els membres de la Junta, adjudicataris de finques
resultants, d’acord amb el valor d’aquestes.

ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PPU 1SECTOR LA CLOSA I LES CREUS DE CONSTANTÍ.
Article 1. Denominació i Àmbit.
Amb l'objecte i finalitats que s'especifiquen a l'article següent es
constitueix l'Entitat Urbanística col·laboradora denominada «JUNTA
DE COMPENSACIÓ DEL PPU 1- SECTOR LA CLOSA I LES CREUS
DEL MUNICIPI DE CONSTANTÍ», l'execució de la qual es durà a
terme pel Sistema de Reparcel·lació modalitat compensació bàsica.
Regulat per el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu
1/2005, i Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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Article 2. Naturalesa.
1. La present Junta de Compensació tindrà naturalesa administrativa, personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per al
compliment de les seves finalitats.
La personalitat jurídica plena s'entendrà adquirida a partir de la
inscripció de la Junta en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores dependent de la Direcció General d'Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya.
No obstant això i sempre que no ho prohibeixi específicament
una Norma Jurídica, els seus promotors podran realitzar, abans de la
inscripció, els actes necessaris en ordre a la planificació urbanística
de la unitat i de la Constitució de l'Entitat, així com preparació i tramitació dels Projectes d'equidistribució de drets i càrregues; constituintse en el seu cas, de manera provisional. La validesa dels contractes
i documents formalitzats en nom de la Junta abans de la inscripció
quedarà supeditada tan sol a l'esmentat requisit, sense necessitat de
posterior acceptació de la Junta, una vegada inscrita. Si no es
produís la inscripció, els promotors i propietaris seran responsables
solidàriament davant de les persones físiques i jurídiques amb les que
haguessin contractat en nom de la Junta. Igualment els representants
de l'esmentada Junta provisional podran sol·licitar el corresponent
“Número d’ Identificació Fiscal” així com emplenar els altres tramitis
administratius corresponents.
2. La Junta de Compensació podrà adquirir, tenir, reivindicar,
permutar, gravar, vendre i segregar tota classe de béns i drets;
celebrar contractes, obligar-se, executar obres i tot tipus
d'instal·lacions, així com dotacions; obligués en els termes que tingui
per convenient i interposar recursos i exercitar tot tipus d'accions.
Així mateix actuarà com a fiduciària amb ple poder i facultats
dispositives sobre les finques, béns i drets pertanyents als propietaris
que siguin membres de la mateixa.
Tot això sense cap tipus de limitació excepció feta d'aquelles que
poguessin resultar de compliment obligat, concorde amb la normativa
aplicable amb l’única finalitat del compliment de les finalitats urbanitzadores per les que es constitueix.
Igualment será necessari que la Junta ratifiqui els acords adoptats
pels promotors d’aquesta, abans de la seva inscripció, fora dels que
siguin indispensables ler la inscripció de la Junta i aquells que s’hagin
manat específicament per tots els socis.
Article 3. Domicili.
S’estableix el domicili de l'entitat a Rambla Nova, 118-120,
43001 Tarragona (despatx del Lletrat Antonio Salas de Córdoba.
Telf. 977 228 912)Aquest domicili podrà ser traslladat a un altre
lloc, dins del territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per
acord de l'Assemblea General, donant explica a l'Òrgan Urbanístic
de control i al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores per a
la seva inscripció, així com publicant-ho en el Diari Oficial de la
Generalitat.
Article 4. Objecte i finalitats.
La present entitat te genèricament com Objecte l’execució del
Sistema de Reparcel·lació, sota la modalitat de Compensació Bàsica,
del denominat àmbit del P.P.U. 1- LA CLOSA I LES CREUS del municipi
de Constantí i amb aquesta finalitat portarà a terme totes les operacions necessàries per a la distribució entre els afectats per el àmbit
d’actuació dels beneficis i càrregues establerts al planejament, configurant les noves finques, adjudicant-les i urbanitzar l’àmbit previst al
Pla General e instruments complementaris que resultin aprovats, i amb
aquest objectiu, podrà encarregar la redacció de Modificació dels
Plans aprovats, així com altres figures del Planejament que estimi
oportunes; en els Projectes d'Urbanització, projectes complementaris
del mateix; Executar les obres, contractar-les, constituir Societats
mercantils per a l'esmentada activitat, incorporar empreses urbanitzadores, conservar i mantenir els carrers, accessos, zones verdes i
elements comuns fins l’acabament de les obres i la transformació de
la Junta de Compensació en Junta de Conservació, així com qualsevol altra prevista en la normativa d'aplicació.
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Tot això, a l'objecte d'efectuar les anteriors finalitats i efectuar
quantes activitats resultin precises o convenients a tots els efectes com
a Entitat Urbanística col·laboradora per a la defensa dels seus interessos comuns i dels seus membres, així com els altres objectius
previstos en la legislació aplicable; inclosa l'edificació de tot o part
del Polígon si així s'acordés per unanimitat dels membres.
A títol enunciatiu, no limitatiu, són finalitats primordials de l'entitat
les següents:
a) Redactar i impulsar el Projecte de Reparcel·lació del àmbit
d’actuació, per a distribuir els beneficis i càrregues entre tots
els propietaris.
b) Redactar si fos convenient, promoure i impulsar, la tramitació
de possibles Modificacions Puntuals del Planejament General;
Plans derivats o de qualsevol altra figura o instrument de
Planejament Urbanístic; redactar, instar i tramitar qualsevol
modificació dels ja aprovats i/o instar es deixi sense efecte
altres aprovats amb anterioritat.
c) Redactar i impulsar la tramitació del o els Projectes
d'Urbanització així com projectes complementaris i, d'acord
amb les seves previsions, executar les obres d'urbanització.
d) La seva actuació, a tots els efectes, com a entitat urbanística
col·laboradora.
e) La cessió de terrenys d'ús públic, ja urbanitzats, a l'Ajuntament
de Constantí.
f) Instar la inscripció de la Junta en el Registre Especial d'Entitats
Urbanístiques Col·laboradores, així com en el Registre
Mercantil per al cas que es constitueixin Societats Mercantils,
s'emetin obligacions o es duguessin a terme altres actuacions
la legislació de les quals ho exigís.
g) Sol·licitar de l'Administració actuant l'exercici de la via de
pressa, per al cobrament de les quantitats que puguin deure els
membres de la Junta.
h) Sol·licitar de l'Administració competent, l'expropiació dels
terrenys inclosos en l'àmbit d'actuació, tant respecte als propietaris que no s'incorporin en el temps oportú a la Junta com a
qui incompleixin les seves obligacions, en els casos, que
correspongui d'acord amb les Bases d'Actuació, aquests
Estatuts i la normativa d'aplicació. Actuar com beneficiària i
adjudicatària dels terrenys expropiats amb el major abast
previst en les normes aplicables.
i) Interessar l'ocupació de finques compreses en la "compensació" segons el Pla, d'acord amb el que estableix l'Art. 150
de la Llei d’Urbanisme o disposició anàloga aplicable.
j) Incorporació dels terrenys a la Junta, cosa que no pressuposa
la transmissió de la propietat sinó la facultat de disposició amb
caràcter fiduciari, de manera que els terrenys estaran subjectes
al compliment de les obligacions urbanístiques.
k) Formalització d'operacions de finançament i/o crèdit per a la
Unitat, amb la garantia dels terrenys, de manera que, si
s'emeten títols, es compleixi el disposat per a la constitució de
la hipoteca en garantia de títols transmissibles per endós o al
portador, en la Legislació Hipotecària i altres cossos legals
aplicables.
l) La gestió i defensa dels interessos comuns dels associats a la
Junta, davant de qualsevol autoritat, organisme públic, tribunals
i particulars.
m) La sol·licitud i gestió, en el seu cas, dels beneficis fiscals
previstos en al Legislació.
n) Adjudicar les parcel·les resultants del Projecte de Compensació
entre els membres de la Junta.
o) Nomenar, si es considera necessari, un Administrador i/o
Gerent, fixant i aprovant la seva retribució.
p) L'exercici dels drets i les actuacions que corresponguin, partint
de la legislació aplicable en cada moment i/o encaminada a
la plena realització de les finalitats esmentades.
Article 5. - Òrgan sota el control del qual actua.
La Junta de Compensació actuarà sota control de l'Ajuntament de
Constantí que l'exercirà a través dels òrgans competents, segons la
legislació aplicable.
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A l'exercici de la tutela indicada, correspon a l'Ajuntament que
intervé com a Administració Pública actuant:
a) Audiència als propietaris de l'àmbit d'actuació i Informació
Pública dels Estatuts i Bases de Compensació aprovats
inicialment, especialment als propietaris, -no promotors-, de la
Junta, tant per a la seva incorporació a la mateixa com per
formular observacions.
b) Donar audiència de les al·legacions als promotors perquè
puguin evacuar la contestació i/o a informe que estimin oportú
sobre això.
c) Aprovar els Estatuts, les Bases d'Actuació i les modificacions
d'uns i altres que siguin acordades per la Junta.
d) Designar un representant en la Junta de Compensació.
e) Aprovar la Constitució de la Junta i remetre l'acord i l'Escriptura
de Constitució al Registre d'Entitats Urbanístiques col·laboradores per a la seva inscripció.
f) Donar la tramitació oportuna i aprovar, conforme a la legalitat
en cada moment vigent, qualsevol possible Modificació
puntual del Planejament General, el Pla Parcial i qualsevol altre
instrument derivat, així com Modificacions dels ja aprovats; del
o els Projectes d'Urbanització així com projectes complementaris a aquell.
g) Exercitar l'expropiació forçosa, en benefici de la Junta de
Compensació, en relació amb els terrenys dels propietaris no
incorporats o que incompleixin les seves obligacions.
h) Exercitar la via de pressa per al cobrament de les quantitats
degudes per qualsevol dels membres de la Junta.
i) Resoldre els recursos d'alçada que es presentin contra els
acords de la Junta.
j) Quantes altres atribucions i facultats corresponguin concordes
amb la legislació vigent.
Article 6. Durada.
La Junta tindrà durada indefinida fins que s'assoleixi el compliment
total del seu objecte i finalitats llevat que es produeixi la seva dissolució en els termes previnguts en aquests Estatuts o la legislació aplicable, que comportarà la seva transformació en Junta de
Conservació.
Article 7. Membres de la Junta.
La Junta de Compensació queda integrada per:
a) Els titulars, públics o privats, de terrenys inclosos dins de l'àmbit
definit pel Planejament General i Plans derivats, que subscriguin els presents Estatuts com membres fundadors i que instin
la seva aprovació, sempre que, en el seu conjunt, representin
un mínim del 50% de l'Unitat d'Actuació.
b) També formaran part de l'Entitat tots aquells propietaris que no
havent sol·licitat la tramitació i aprovació dels presents Estatuts
i Bases d'Actuació, s'incorporin o adhereixin a la Junta en qualsevol moment o dins del termini d'un mes a partir de l'acord
municipal d'aprovació definitiva d'Estatuts i Bases de la Junta,
igual com altres propietaris que s'adhereixin en Escriptura
Pública de Constitució amb posterioritat, dins del terme de vint
dies a partir de l'atorgament de l'Escriptura indicada.
Les condicions per a la incorporació després de la constitució de
la Junta no seran més costoses per a uns propietaris que per a d'altres.
Les sol·licituds d'incorporació o adhesió s'hauran de formular per
escrit, presentat en el registre de l'Ajuntament de Constantí, fent
constar i acreditant el següent:
1. Adhesió als Estatuts i Bases d'Actuació que resultin aprovats.
2. Descripció, superfície, titularitat, càrregues i gravàmens de la
finca, aportant documentació justificativa de tot això.
3. En el seu cas, assenyalar els representants legals dels menors
i/o incapacitats, titulars de drets afectats.
4. El nomenament de representant per assistir i votar en les
Assemblees en el cas de cotitularitat d'una finca o drets
afectats.
5. L'ingrés en el Compte bancari obert a nom de la Junta i a
disposició del seu òrgan de govern, de la quantitat que els
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correspongui d'acord amb les despeses ja produïdes i a les
previsions per a futures etapes ja aprovades, en funció de les
quotes respectives; Quantitat que no podrà ser superior que
fins a aquell moment hagin satisfet, en la proporció deguda,
els socis o membres fundadors a l'objecte d'atendre les
despeses i necessitats de la Junta de Compensació. L'esmentat
pagament no podrà ser dispensat en cap cas. Amb aquest
efecte, aquesta acreditació podrà ser substituida per la
sol.licitud a la Junta de l’import de les despeses; la Junta haurà
de notificar fefahentment al propietari, l’import de les despeses
que haurà de satisfer, i el propietari disposarà de 10 dies per
realitzar l’ingrés, quedant condicionats els efectes de la seva
incorporació a la realització del ingrés.
6. El fet de no presentar en el Registre General de l'Ajuntament de
Constantí la sol·licitud abans indicada, en la forma i terminis
previstos als presents Estatuts i la legislació aplicable, així com
no pagar la quantitat a què es refereix l'apartat 5 anterior,
facultarà la Junta per sol·licitar i utilitzar el dret d'expropiació
previst en la normativa d'aplicació.
Als afectes de l'esmentada adhesió, els terminis seran els
següents:
En el tràmit d'audiència prèvia a l'aprovació inicial dels Estatuts i
Bases d'Actuació per l’Administració actuant. La notificació de l'acord
d'aprovació es farà mitjançant citació personal a cada un dels
propietaris dels terrenys compresos en l'àmbit de la Unitat, i també
mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat o Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
En el termini de 15 dies des de la notificació de l'acord d'aprovació definitiva de les Bases i Estatuts.
En el termini de 15 dies des de la notificació de la formalització
i atorgament en Escriptura Pública de la constitució de la Junta de
Compensació.
En el cas que s'hagi iniciat el procediment d'expropiació als
propietaris no adherits, sempre que no s'hagi aixecat Acta
d'Ocupació i que el propietari pagui la part proporcional de les
despeses i costos satisfets i aprovats per la Junta amb els interessos
legals que corresponguin.
El Projecte de Reparcel·lació pot determinar com a alternativa a
l'expropiació de les finques dels propietaris no adherits a la Junta de
compensació, el pagament de les despeses i costos d'execució i
urbanització mitjançant solars situats dins de l'àmbit de la Unitat d'actuació; el projecte de reparcel·lació ha de contenir la proposta d'adjudicació de les finques que resultin per a la Junta de Compensació.
El procediment expropiatori serà el regulat en la legislació
urbanística per a les "actuacions aïllades" i els criteris de valoració a
aplicar són els establerts al “Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo”.
La Junta de Compensació, previ acord de la seva Assemblea
General, i a l'objecte de fer davant les despeses d'urbanització i
costos d'execució, pot gravar o transmetre, per qualsevol títol, tant els
terrenys aportats pels membres com els obtinguts per expropiació.
a) L'Administració Pública actuant a través del representant
designat per la mateixa.
b) La o les Empreses urbanitzadores que puguin arribar a integrés
en la Junta d'acord amb el previngut en aquests Estatuts, les
Bases d'Actuació i la legalitat vigent.
La transmissió de la titularitat o condicions que determina la pertinença i adscripció a l'Entitat, sigui qual sigui el seu títol o causa,
comportarà automàticament i sense necessitat d'ulterior tràmit, la
subrogació en els drets i obligacions del causant, entenent-se incorporat l'adquirent a la Junta a partir del moment i data de la transmissió.
El causant o transmitent ha de notificar de forma fefaent a la Junta
les condicions de la transmissió i les circumstàncies personals de la
persona a qui és transmesa la titularitat, indicant el domicili d'aquesta
última.
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Article 8. Empreses urbanitzadores.
Podrà incorporar-se a la Junta una empresa urbanitzadora, amb
el compliment de les següents condicions i requisits:
1) L'empresa urbanitzadora que pretengui incorporar-se a la Junta
de Compensació, haurà de sol·licitar-lo mitjançant escrit en el
qual manifesti expressament la seva acceptació dels Estatuts i
de les Bases d'Actuació.
L'empresa urbanitzadora que pretengui incorporar-se a la Junta
de Compensació, s'obligarà a abonar, en el termini d'un mes
a comptar des de la data en la qual fos aprovada la seva
incorporació, la suma proporcional que li correspongui, en
funció dels compromisos d'urbanització que adquireixi i
s'hagin abonat pels propietaris, per conceptes imputables a les
despeses d'execució urbanística.
A la petició d'incorporació s'acompanyarà, per l'empresa
urbanitzadora, com a mínim la següent documentació:
a) Còpia fefaent dels seus Estatuts Socials, composició dels
seus Òrgans de Govern i capital social realment desemborsat.
b) Memòria explicativa i suficient del seu patrimoni social unit
a informes acreditatius de la seva solvència.
c) Relació d'actuacions urbanitzadores en la qual hagi intervingut o estigui intervenint amb indicació de l'Administració
actuant i percentatge d'execució de les mateixes.
d) Relació d'empreses constructores i sots-contractistes, amb qui
habitualment operi.
2) En el supòsit que la Junta de Compensació no estigués encara
inscrita, l'Ajuntament ho notificarà als propietaris, obrint el
termini de 20 dies hàbils que puguin examinar la documentació, al·leguin com estimin convenient i, en el seu cas,
presentin amb caràcter exprés la seva conformitat a l'esmentada incorporació.
Transcorregut l'esmentat termini i prèvies les actuacions comprovadores que estimi pertinents, la Corporació municipal,
adoptarà resolució expressa, aprovant o denegant la incorporació.
En tot cas, per acordar l'aprovació de la incorporació de l'empresa urbanitzadora a la Junta, es requerirà l'acceptació
expressa i per escrit, com a mínim, dels propietaris que representin més del 50% de la superfície objecte d'actuació.
3) Si la Junta de Compensació estigués ja constituïda, se seguirà
el mateix tràmit i procediment i es compliran iguals condicionants així com requisits, si bé tot això se seguirà directament
davant de la pròpia Junta de Compensació i la voluntat dels
propietaris es manifestarà a través de l'Assemblea General,
amb els mateixos percentatges d'aprovació abans indicats,
elevant-se posteriorment tot l'actuat a la Corporació Municipal
per a la seva definitiva aprovació.
En tots aquests supòsits l'empresa urbanitzadora que s'incorpori a
la Junta, deurà:
a) Estar representada en la mateixa per una sola persona.
b) Aportar els mitjans necessaris per a la urbanització de la
"Unitat d'actuació " segons determini la Junta de Compensació.
c) Les contraprestacions de les despeses i pagaments efectuats
per l'Empresa Urbanitzadora, mitjançant l'adjudicació de
terrenys o qualsevol altra fórmula, hauran de ser valorades
partint d'un quadre d'equivalències que s'haurà d'aprovar,
amb els mateixos requisits i percentatges abans enumerats,
amb total respecte a les Bases d'Actuació i en el moment que
s'aprovi l'Acord d'incorporació.
d) Serà objecte de Conveni la forma de pagament a les Empreses
Urbanitzadores i la seva quota de participació en la Junta als
efectes previnguts en aquests Estatuts.
e) Per a la validesa de la incorporació d'Empreses
Urbanitzadores, serà necessari, a més, que aquestes garanteixin la seva gestió en la forma i quantia que determini la Junta
de Compensació.
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Article 9. - "Quotes de participació" i Drets dels membres.
I.- S'entén per quota de participació el tant per cent que
correspon a cada propietari, en proporció amb la superfície real de
les finques aportades, a la Junta de Compensació, sobre un total de
100, que representa l’àrea de Repartiment o àmbit determinats en el
Pla Especial d'aplicació.
L'esmentada quota de participació, determinada conforme als
presents Estatuts, i en el seu defecte la legislació aplicable, definirà el
vot percentual de cada un dels socis de la Junta i la seva participació
en els drets i obligacions que corresponguin a cada propietari en
virtut del procés compensatori i, del conjunt de facultats i deures establerts en aquests Estatuts.
Quan la superfície acredita en els títols no coincideixi amb la
realitat física, o mes d'una persona reivindiqui una mateixa finca, total
o parcialment, llevat d'acord exprés amb la Junta o entre els interessats, provisionalment els drets que corresponguin a la quota de
participació corresponent s'entendran en situació litigiosa, i el dret de
representació serà assumit pel Consell Rector de la pròpia Junta de
Compensació; I quant a les adjudicacions definitives es mantindran
en l'esmentada situació d'indivís litigiós mentre no existeixi transacció
ferma entre els propietaris discrepants o es dicti Sentència, ferma,
sobre això.
Si els terrenys aportats tinguessin alguna càrrega real, el
propietari afectat compartirà amb el titular del dret real, la quota atribuïda; en el suposat d'existir però que no es declari cap càrrega, o
que les declarades no s'ajustin a la realitat, els perjudicis que puguin
resultar en el moment de la compensació seran a càrrec del propietari
que hagi incidit en omissió o error; i el seu correlatiu valor es deduirà
de les parcel·les i/ o drets adjudicables.
El valor dels altres béns i drets diferents del terra inclòs en l'àmbit
de la Unitat d'Actuació, no influirà en la participació dels socis, i es
determinarà així com compensarà als efectes compensatoris, acord
amb el previst en les Bases d'Actuació i en el seu defecte, en la legislació especial aplicable, sent subsidiària d'aquesta i en tot cas la
legislació aplicable en matèria d'expropiació forçosa.
Una vegada aprovat el Projecte de Reparcel·lació, les quotes de
participació dels propietaris seran proporcionals al valor de les
finques adjudicades.
II. Els membres de la Junta de Compensació ostenten els drets
següents:
a) Participar amb veu i vot en l'Assemblea General, per si o per
mitjà de representant encara que no sigui membre de la Junta.
El vot serà ponderat d'acord amb les respectives quotes de
participació.
b) Ser elector i elegible per als càrrecs de govern.
c) Presentar propostes i suggeriments, per escrit, davant dels
òrgans de govern, i en forma oral dins de l'apartat de precs i
preguntes en les reunions corresponents.
d) Participar en els resultats de la gestió d'acord amb l'establert
en les Bases d'Actuació i amb solidaritat de beneficis i
càrregues.
e) Obtenir informació de la Junta i dels seus òrgans sobre l'actuació de la mateixa i conèixer el seu Estat de Comptes,
podent sol·licitar l'exhibició de rebuts i justificants en la forma i
condicions que s'acordin en l'Assemblea General.
f) Ostentar el dret per recórrer, en forma individual o conjunta
amb altres membres, davant de l'Administració actuant i els
òrgans jurisdiccionals competents, qualsevol acord dels òrgans
de govern que estimin convenient.
g) Alienar, gravar o realitzar qualsevol acte de disposició sobre
els terrenys de la seva propietat, en els termes i condicions
següents:
1. Tots els membres de la Junta tindran la facultat d'exercitar els
drets de tempteig i de retracte cas d'una possible transmissió
a "tercers" d'alguna de les finques incloses en la "Unitat
d'Actuació", d'acord amb el que s'estableix als presents
Estatuts.
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La transmissió o cessió entre membres de la Junta, no donarà
lloc a les esmentades facultats com a tampoc els compromisos que adquireixin els membres amb terceres persones
relatius en venda o adjudicació de les futures construccions.
L'adquirent, per qualsevol títol, quedarà automàticament
subrogat des del mateix moment que es concerti la transmissió, en els drets i totes les obligacions pendents i futures
derivades de la participació o finca alienada, havent de ferse constar l'esmentada circumstància en el títol.
2. Les càrregues i drets reals sobre finques aportades, incloses
en l'àmbit de la "Unitat d'Actuació", només podran ser constituïts si són susceptibles d'una, automàtica, subrogació real
sobre les finques que en el seu moment s'adjudiquin d'acord
amb el Projecte de Reparcel·lació/ Compensació.
A tal final es requerirà l'acord favorable d'un mínim del 50%
de les quotes de participació que s'haurà d'adoptar en vista
dels informes tècnics i jurídics que resultin necessaris.
3. A partir de la constitució de la Junta no es reconeixerà cap
efectivitat que pugui afectar el repartiment de drets i
càrregues així com les determinacions del Projecte de
Reparcel·lació, a l'arrendament de solars, finques, porcions
constructives de qualsevol tipus o a l'ús o gaudi sobre béns
afectats, sigui de manera total o parcialment.
h) Rebre una part o la total superfície de les finques o solars que
com a resultat de l'aplicació del sistema reparcel·latori correspongui a cada membre així com les diferències d'adjudicació
en metàl·lic al seu favor.
i) Percebre o deduir de les prestacions al seu càrrec, els beneficis que resultin de la venda de terrenys per la Junta, quan
s'hagi acordat tal alienació, igual com participar en els beneficis que, per qualsevol altra causa, puguin derivar-se de la
gestió de la Junta de Compensació.
j) Tots els altres drets que els corresponguin d'acord amb els
presents Estatuts i les disposicions legals aplicables.

III. Els cotitulars d'una o més quotes de participació hauran de
designar, per mitjà de document fefaent, un sol representant amb
facultats suficients per a l'exercici de drets i obligacions com a
membre, responent solidàriament tots els participis de les obligacions
derivades de la condició de membre de la Junta. Si no designessin
representant en el termini que a l'efecte se'ls assenyali per l'Entitat,
l'anomenarà l'Administració actuant.
Quan les finques pertanyin a menors o a persones que tinguin
limitada la seva capacitat d'obrar, estaran representats en la Junta per
aquelles persones que ostentin la representació legal dels mateixos.
En el cas d'existir herències jacents, mentre no s'hagi inscrit el
corresponent Inventari i Acceptació d'Herència ostentarà la representació de la massa hereditària aquella persona que designin els cridats
a la corresponent herència, o que assenyalin els Jutjats i /o Tribunals
a petició de la pròpia Junta.
Article 10. Obligacions dels membres.
1. Els membres de la Junta de Compensació queden sotmesos a
les obligacions de caràcter general derivades de les prescripcions,
normes legals i planejament urbanístic aplicable a la Unitat, així com
als acords adoptats pels òrgans de govern i administració de la Junta.
Així mateix vindran especialment obligats a:
a) Atorgar els documents necessaris per a la formalització de les
cessions obligatòries i gratuïtes fixades pel planejament vigent
així com a regularitzar la titularitat i situació registral dels
terrenys de la seva propietat aportats a la Junta de
Compensació en els termes que la mateixa assenyali. En qualsevol cas haurà de justificar documentalment la seva titularitat
així com absència o relació de càrregues sobre la finca, acompanyant justificació del nom i domicili dels titulars de les esmentades càrregues, i a això tant en el moment d'adherir-se com
posteriorment. En tot cas la Junta de Compensació estarà
plenament facultada per sol·licitar quants Certificats estimi
necessari igual com instar del Registre de la Propietat corres-
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ponent les anotacions relatives al Sistema d'actuació així com
les afeccions que això comporta d'acord amb la legalitat aplicable.
b) Satisfer sense demora alguna, les quantitats i quotes
necessàries per atendre les despeses, costos i càrregues del
planejament; de les obres, Projecte d'Urbanització i complementaris; quotes ordinàries, extraordinàries, complementàries,
altres derrames així com qualsevol altra càrrega econòmica
que generi l'objecte social, els finals i la gestió de la Junta de
Compensació. A tals efectes, l'òrgan social competent fixarà
els terminis i termes de pagament i les quanties que corresponguin a cada membre en funció de la quota de participació
que tingui atribuïda.
c) Assistir a les reunions de l'Assemblea General i acceptar així
com complir fidelment els càrrecs per als quals hagi estat
designat, funcions i obligacions que això comporti.
d) Notificar a la Junta el propòsit de transmetre els terrenys o la
participació en la Junta, en qualsevol supòsit i en particular als
efectes del possible exercici dels drets de tempteig i retracte,
quan procedeixi, i en els termes previstos als presents Estatuts.
Així mateix notificar detalladament els adquirents del règim i
normes aplicables a la Junta. A tal efecte, en les Escriptures i
documents de transmissió es farà constar pel Notari l'adquirent
manifesta expressament que que ha estat informat de tot això.
e) Pagar les quotes o quantitats que els corresponguin per a l'execució de les obres d'urbanització i altres determinacions del
Planejament aplicable.
f) Permetre l'ocupació de les finques aportades o adjudicades,
inclosa la constitució de serveis necessaris per facilitar l'execució de les obres d'urbanització, així com funcionament dels
serveis corresponents o de les altres activitats inherents als
objectius i finalitats de la Junta.
g) Comunicar fefaentment a la Secretaria de la Junta qualsevol
canvi de domicili amb suficient antelació a la seva realització
efectiva.
h) Pagar l'import de les multes que, abonades en el seu cas per
la Junta, hagin ser repercutides als membres responsables de
la infracció, bé per haver intervingut en la seva realització o
per haver percebut el benefici derivat de la mateixa.
i) Prestar la col·laboració precisa per al compliment dels finals
socials.
j) Complir amb els compromisos assumits per la Junta mitjançant
Convenis urbanístics en el seu cas.
k) I, en general, complir amb totes aquelles obligacions derivades de la normativa d'aplicació, dels presents Estatuts i dels
acords adoptats per la Junta.
2. Els propietaris hauran de fer-se càrrec de les càrregues i
gravàmens que afectin els terrenys de la seva titularitat inclosos en
l'àmbit.
3. L'incompliment de aquestes obligacions determinarà la corresponent responsabilitat i habilitarà l'Administració actuant per
expropiar els drets de l'infractor en favor de la Junta de Compensació
que tindrà la condició jurídica de beneficiària.
Facultativament, per a la Junta de Compensació, aquesta podrà
sol·licitar en cas d'incompliment, en comptes de l'expropiació dels
terrenys, l'exercici de la via de pressa i embargament de béns de l'infractor per cobrir l'import de les quotes o quantitats a les quals vingués
obligat.
4. L’incorporació dels propietaris a la Junta no pressuposa la transmissió a aquesta dels immobles afectats als resultats de la gestió
comuna, si bé els terrenys quedaran, en tot cas, afectats al
compliment de les obligacions inherents al Sistema mitjançant
anotació en el Registre de la Propietat que no podrà ser cancel·lada
mentre no s'aporti Certificació de la Junta que en s'hi hagi pagats
totalment els costos d'urbanització i altres obligacions inherents a la
finca que es tracti, o garantit el seu pagament prou a criteri de la
Junta. En tot cas s'haurà d'actuar de conformitat amb la legislació
urbanística aplicable.

Dilluns, 7 - 3 - 2011

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 54

5. La Junta de Compensació actuarà com a fiduciària, sense cap
tipus de limitació i amb ple poder dispositiu sobre les finques pertanyents als propietaris membres de la Junta, als efectes de la correcta
urbanització del polígon.
6. En tot cas la Junta de Compensació o els promotors de la
mateixa, mentre no es trobi inscrita, queden facultats per poder
sol·licitar del Registre de la Propietat tot tipus de Certificacions així
com instar del mateix anoti en totes i cada una de les finques incloses
en l'àmbit, l'afectació de la mateixa al sistema reparcel·latori /
compensatori.
DELS ÒRGANS DE L'ENTITAT
Article 11. Òrgans de Govern administració.
Els Òrgans de Govern i administració de la Junta de
Compensació seran:
A) L'Assemblea General; B) El President; C) el Consell Rector, cas
de constituir-se.
També ostentaran facultats: El Secretari i el Tresorer, en el seu cas.
Per acord de l'Assemblea General els càrrecs de Secretari i
Tresorer podran recaure en una mateixa persona.
Potestativament, a proposta del President, podrà designar-se un
Gerent amb les facultats i sota les condicions que expressament es
determinin. El nomenament, que no requerirà recaigui en un membre
de la Junta, haurà de ser ratificat per l'Assemblea.
També i amb les mateixes condicions, podrà contractar-se la
Gerència amb una persona jurídica o associació de professionals les
responsabilitats de la qual es trobin perfectament definides.
Tots els càrrecs hauran de recaure en persones físiques i, com
queda dit en el cas d'un Gerent o Administrador, també en una
persona física individual; una persona jurídica o en una associació
de professionals legalment establerta.
DE L’ASSEMBLEA GENERAL
L'Assemblea estarà constituïda per tots els membres de la Junta de
Compensació i pel representant de l'Ajuntament de Constantí.
Es l'òrgan a què correspon les facultats de govern i direcció de
la Junta de Compensació amb caràcter sobirà, i les seves decisions
obliguen tots els membres presents, dissidents i absents, igual com als
altres propietaris o uns altres tercers els drets del qual i béns es trobin
afectats en Polígon i/o Planejament vigent, en la forma i abast
previstos en aquests Estatuts; Bases d'Actuació i legislació aplicable.
Es reunirà en forma ordinària almenys dues vegades a l'any, una
en els tres primers mesos de cada exercici, per aprovar la Memòria,
comptes i balanç, i una altra en els tres últims, per aprovar el pressupost de l'exercici següent.
L'Assemblea General podrà reunir-se amb caràcter extraordinari
quan ho acordi el seu President o el sol·licitin membres de la Junta de
Compensació que representin, almenys, el 30 per 100 de les participacions i assenyalin per escrit els temes a tractar. En aquest supòsit
s'ha de convocar l'Assemblea en els quinze dies següents a la
sol·licitud i celebrar-se abans d'uns altres quinze dies.
Estant reunits tots els membres de la Junta, podrà celebrar-se
l'Assemblea si recorda per unanimitat, sense necessitat de convocatòria ni ordre del dia previs.
Article 13. Facultats de la Assemblea General.
A títol enunciatiu, no limitatiu, són els següents:
a) La designació i cessació dels membres del Consell Rector, cas
de constituir-se - llevat de del representant de l'Ajuntament- i, en
el seu cas, de l'Administrador i/o Gerent.
b) Fixació dels mitjans econòmics i aportacions, ordinàries i extraordinàries que comporti l'execució de l'actuació urbanística,
igual com els terminis per efectuar-les. Aprovació de
Pressuposts i constitució de fons de reserva. Aprovació en el
seu cas del concert i formalització de crèdits per realitzar les
obres d'urbanització de tot tipus, amb garantia fins i tot hipotecària, sobre tots els terrenys inclosos en l'actuació.
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c) Fixació i exacció de derrames així com terminis per al
pagament, per atendre les despeses o costos no previstos en
el pressupost anual.
d) Examinar i aprovar, de resultar procedent, la gestió realitzada
en el seu cas pel Consell Rector, així com, també en el seu cas,
de l'Administrador i/ o Gerent.
e) Examen i aprovació, en el seu cas, de la Memòria, Balanços,
estat comptable i econòmic-financer, presentats pel President,
Consell Rector, Administrador i/o Gerent. El nomenament de
censors de comptes.
f) La modificació dels Estatuts i Bases d'Actuació, sense perjudici
de l'aprovació posterior per l'Ajuntament.
g) Autoritzar la formalització de compres, vendes o qualsevol
tipus d'actes dispositius sobre drets i béns pertanyents als associats així com els propis de la Junta i també la constitució de
gravàmens i hipoteques sobre els mateixos, als efectes de la
correcta urbanització del polígon.
h) Actuar com a fiduciària amb poder dispositiu sobre les finques
pertanyents als propietaris associats sense mes limitacions que
les legalment establertes.
i) Proposar a l'Ajuntament de Constantí,la expropiació forçosa
de finques en qualsevol dels casos previstos en les Bases
d'Actuació, Estatuts i legislació aplicable.
j) L'aprovació del Projecte de Reparcel·lació i la seva elevació a
l'Ajuntament.
k) Encarregar en el seu cas i procedir a la tramitació de
Modificacions puntuals del Planejament general; Pla Parcial o
qualsevol altre instrument de planejament derivat; Projecte
d'Urbanització i complementaris, de les obres corresponents a
l'actuació, cas de no haver fet qualsevol d'ells, els possibles
Promotors de l'actuació.
l) Executar per gestió privada les obres d'Urbanització, de construcció i edificació, en el seu cas. Contractació directa de les
obres complint amb els requisits establerts per la legalitat
vigent, planejament aplicable i Bases d'Actuació.
m) Programar etapes per a l'execució de tot tipus d'obres.
n) Constituir garanties per garantir les obligacions de la Junta.
ñ) Distribució dels beneficis i pèrdues, segons l'establert en les
Bases d'Actuació.
o) Incorporació d'Empreses Urbanitzadores i/o constitució de
Societats de tot tipus amb finalitat d'urbanitzar i edificar, en el
seu cas.
p) Acordar la Dissolució i Liquidació de la Junta de Compensació,
d'acord amb el previst als presents Estatuts així com nomenar
un o mes liquidadors; o la seva transformació en Entitat de
Conservació; Així com qualsevol altra previsió de la legislació
vigent.
q) Resoldre totes les qüestions referents a la distribució equitativa
de beneficis i càrregues entre els associats que es derivin de
les obligacions nascudes de la gestió dels finals d'aquesta
entitat, segons el regulat als presents Estatuts, Bases d'Actuació
i normativa aplicable.
r) Aprovar el règim de funcionament de l'administració de l'entitat, així com la plantilla del seu personal si es el cas i mitjans
materials que es doti.
s) Resoldre quants assumptes li sotmeti el President, el Consell
Rector i definir els criteris a seguir per aquest últim, pel Gerent
o Administrador, en les seves actuacions.
t) Resoldre les reclamacions interposades contra les decisions
d'altres òrgans de l'entitat.
u) En general, quantes facultats siguin precises per al normal
desenvolupament de la Junta i qualsevol altra reconeguda en
la legalitat aplicable.
Article 14. Convocatòria.
Les reunions de l'Assemblea General, ordinària o extraordinària,
seran convocades pel Secretari per ordre del President del Consell
Rector, per escrit mitjançant correu certificat dirigit al domicili del
membre de l'Entitat que últimament aquesta tingui coneixement, a fi
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que quedi constància de la Convocatòria, amb vuit dies naturals d'antelació, si més no, a la data en la qual hagi de celebrar-se.
La convocatòria assenyalarà el lloc, dia i hora de la reunió,
esmentant el seu caràcter Ordinari o Extraordinari, així com els
assumptes que han de sotmetre's a coneixement i resolució de
l'Assemblea, sense que puguin ser objecte d'examen altres assumptes
no recollits en la convocatòria, llevat que es declari la urgència, per
majoria de les quotes d'assistència però que, en tal cas, representin
un mínim del 60% de les quotes de participació.
En la convocatòria de les Assemblees Generals Ordinàries s'indicarà, respectivament que al domicili social es troben a disposició
dels socis la memòria i comptes de l'exercici anterior, amb l'informe
dels Censors, en el seu cas, o el pressupost per a l'exercici següent.
En cas que en la convocatòria de les Assemblees Generals no
s’hagi seguit el que preceptuen els presents estatuts respecte al
nombre de sessions i mitjans de notificació, els acords presos a les
mateixes poden ésser declarats nuls per part de l’Ajuntament en la
resolució d’un possible recurs al respecte.
Article 15. Constitució.
L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera
convocatòria quan es presentin a ella, per si o per representació,
socis de la Junta de Compensació que representin, almenys, el 50
per 100 de les quotes de participació. S'entendrà vàlidament constituïda l'Assemblea, en segona convocatòria, transcorreguda mitjana
hora des de la primera qualsevol que sigui el nombre d'assistents
sempre que representin com a mínim el 25% de les quotes de participació.
No obstant això l'anterior, s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que es
trobin presents o representats, tots els membres i així ho acordin per
unanimitat.
Podran assistir a l'Assemblea General les persones físiques o jurídiques que tinguin la qualitat de socis o membres de la Junta de
Compensació, amb les limitacions i requisits fixats als presents
Estatuts, així com el representant de l'Administració actuant.
Els socis podran designar, per escrit i per a cada reunió, altres
persones; sempre una sola per a cada convocatòria, que els representin en l'Assemblea encara que no tinguin el caràcter de membres
de l'Entitat; havent de designar les entitats jurídiques una sola persona
física en la seva representació.
La representació s'acreditarà mitjançant poder notarial suficient o
designació expressa per a una reunió concreta o amb caràcter indefinit, legitimada notarialment.
Article 16. Sessions.
El President de la Junta, o, en la seva absència, aquell dels socis
assistents a l'Assemblea General que aquesta expressament designi,
presidirà la mateixa i dirigirà els debats concedint la paraula als
concurrents que el sol·licitin fins que estimi prou debatut l'assumpte,
moment en el qual posarà terme a les intervencions i debat passant a
votació i adopció de l'acord o acords que corresponguin.
El President a més d'assenyalar els assumptes sobre els quals
correspon deliberar i de dirigir els debats, assumirà la responsabilitat
de mantenir l'ordre en les reunions, podent expulsar aquells assistents
que alterin l'ordre o faltin al respecte a qualsevol dels assistents.
Actuarà com a Secretari el que ho sigui de la Junta Consell Rector
o el seu substitut, o en defecte d'ambdós, la persona que designi a
tal efecte l'Assemblea.
Els acords s'adoptaran per majoria simple de quotes de participació, presents o representades. No obstant això, els acords de
modificació dels Estatuts; Nomenament i cessació del President o de
membres del Consell Rector, en el seu cas; contractar crèdits de tot
tipus; Assenyalament, rectificació de quotes i imposició d'aportacions
extraordinàries, requeriran el vot favorable de socis que representin el
51 per 100 de les participacions de l'Entitat, sent necessari el 80 per
100 per acordar la dissolució de la Junta, sempre que a més, això
ho sigui de conformitat amb els requisits o tràmits que pogués exigir
la normativa d'aplicació.

S'entendrà per "majoria simple" la meitat més una de les quotes
de participació, presents o representades, pels assistents.
Els acords de l'Assemblea seran immediatament executius,
sempre que hagin estat adoptats d'acord amb el previst en aquests
Estatuts i sense perjudici dels recursos i accions procedents.
Article 17. Actes.
De cada reunió de l'Assemblea General s'aixecarà acta, que
podrà ser aprovada en la reunió mateixa o següent, fent-se constar
en ella els acords adoptats i el resultat de les votacions celebrades.
L'Assemblea podrà determinar que la redacció i aprovació de
l'acta es porti a efecte, a part de pel President i Secretari, de dos
Interventors, designats en la pròpia sessió o per al termini que s'assenyali.
Les actes figuraran al llibre corresponent, degudament diligenciat,
i seran firmades, pel President i el Secretari.
A requeriment dels membres o dels Òrgans urbanístics competents, deurà el Secretari amb el Vistiplau del President, expedir certificacions del contingut del Llibre d'Actes i/o acords concrets.
EL CONSELL RECTOR
Article 18. Composició.
L’Assemblea General podrà acordar la constitució i funcionament
d'un Consell Rector.
En tal cas el Consell rector és l'òrgan d'administració i gestió de
la Junta i estarà compost pel President de la Junta, un mínim de dos i
un màxim de tres Vocals, el Secretari de la Junta, així com el representant designat per l'Ajuntament.
A excepció del Vocal de designació municipal, que podrà ser
persona aliena a la Junta i que en qualsevol cas tindrà veu i vot, els
membres del Consell hauran d'ostentar la qualitat de socis, o ser
proposats per ells.
Tots els càrrecs del Consell Rector seran honorífics i gratuïts, llevat
que l'Assemblea General disposés una altra circumstància per a un o
més dels seus membres.
Article 19. Durada dels càrrecs.
Els nomenaments dels membres designats per la Junta tindran tres
anys de durada, si bé hi ha una o diverses reeleccions.
En cas de mort, renúncia o acord de cessació d'algun membre,
l'Assemblea designarà el substitut fins a la data de renovació de
càrrecs. Sense perjudici de l'anterior, el Consell designarà un substitut
provisional fins a la primera reunió de l'Assemblea General.
Article 20. Facultats.
Seran atribucions especials del Consell Rector:
A) Convocar les sessions de l'Assemblea General i la proposició
d'acords a la mateixa.
B) Executar, gestionar, desenvolupar i organitzar els acords de
l'Assemblea.
C)L'administració de la Junta de Compensació d'acord amb la
legislació vigent i els presents Estatuts. Nomenar i acomiadar
personal de tot tipus i fixar, acceptar o rebutjar les seves retribucions i honoraris.
D) Redactar la Memòria, els Balanços, Compte de Pèrdues i
Guanys, Pressuposts i programes d'actuació per presentar-los a
la Junta. Proposició a l'Assemblea o fixació dels mitjans
econòmics així com aportacions, ordinàries i extraordinàries,
complementàries i/o derrames igual com els terminis i termes
per satisfer-les, d'acord amb les indicacions de l'Assemblea
General.
E) Procedir contra els socis morosos a fi de fer efectiu el
pagament de les quantitats que els correspongui, d'acord amb
els procediments previstos als presents Estatuts, Bases
d'Actuació i legislació aplicable i mitjançant les actuacions que
lliurement acordi.
F) Desenvolupar la gestió econòmica i comptabilitzar els resultats
de la gestió.
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G)Sol·licitar la concessió de beneficis fiscals i exempcions
tributàries que les disposicions legals puguin establir en favor
de la Junta de Compensació.
H) Procedir en venda dels terrenys o immobles que gaudeix la
Junta, o compra de terrenys i/o immobles, en ambdós casos
previ acord de l'Assemblea General.
I) Concertar i, en el seu cas subscriure, els documents de
sol·licitud i formalització de crèdits o préstecs fins i tot amb
garantia hipotecària dels terrenys inclosos en el Polígon que
hagi estat autoritzat per l'Assemblea General.
J) Encarregar, formular i redactar el Projecte de Reparcel·lació,
projectes d'urbanització, projectes complementaris així com
contractes d'obres. Contractar els serveis de tècnics i professionals que col·laborin en la gestió i administració de la Junta
i/o seguiment de les obres.
K) Vigilar el desenvolupament i rebre les obres d'urbanització i
edificació en el seu cas.
L) Interpretar els Estatuts, Bases d'Actuació i les normes reguladores així com vigilar el seu compliment.
M) Aprovar o delegar l'exercici d'accions administratives o
judicials de tot tipus en defensa dels interessos de la Junta.
N) Exercitar qualsevol altra facultat de Govern i administració,
no reservada específicament per aquestes Estatuts o disposició
legal a l'Assemblea General o que aquesta li delegui expressament.

A requeriment dels socis o dels Òrgans urbanístics deurà el
Secretari, amb el Vist-i-plau del President, expedir certificacions del
contingut del Llibre d'Actes, i/o acords concrets del mateix.
EL PRESIDENT
Article 23. Nomenament.
La Presidència correspondrà al membre de la Junta que designin
els membres o a socis fundadors en l'acte constitutiu de la Junta.
Posteriorment a això, el President serà designat per l'Assemblea
General entre els membres de la Junta o els seus representants i el seu
nomenament tindrà la durada prevista a l'article 19, podent ser
reelegit indefinidament. L'esmentat nomenament haurà de recaure
necessàriament en una persona física encara que personalment no
sigui propietari. En cas d'absència o malaltia serà suplert en les seves
funcions pel vocal de major edat dels que integrin, al seu cas, el
Consell Rector fins que, en cas de ser necessari, el propi Consell
nomeni provisionalment un nou President en espera de la celebració
de la pròxima Assemblea General.
Cas de no existir Consell Rector, la suplència correspondria al
membre de la Junta de major edat.
Article 24 Funcions.
A) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de
l'Assemblea General i del Consell Rector, proposar els temes a
tractar, dirigir les deliberacions i executar i fer complir els
acords.
B) Ostentar la representació judicial i extrajudicial de la Junta de
Compensació i dels seus Òrgans de Govern, podent atorgar
poders a terceres persones, a Advocats inclosos i a
Procuradors, fins i tot amb facultat de substitució. Interposar o
defensar-se en nom de la Junta respecte a tota classe d'accions
i recursos, ordinaris i/o extraordinaris, sense limitació de tipus,
naturalesa, jurisdicció ni de quantia.
C)Firmar conjuntament amb un altre membre del Consell Rector,
tot tipus de talons, xecs, ordres de pagament i cobrament,
endossos, acceptació i lliurament de lletres, pagarés així com,
en general, qualsevol mitjà o instrument de gir mercantil, sense
cap excepció de classe.
D) Autoritzar les Actes de l'Assemblea General i del Consell
Rector, les certificacions que s'expedeixin i quants documents el
requereixin.
E) Exercir, en la forma que l'Assemblea, o en el seu cas el Consell
Rector determini, qualssevol activitats bancàries o d'un altre
tipus, que exigeixi el funcionament de la Junta.
F) Quantes funcions siguin inherents al seu càrrec o li siguin delegades per l'Assemblea General o el Consell Rector, en el seu
cas.
G)Exercir les funcions i facultats atribuïdes als presents Estatuts i
en la legalitat vigent al Consell Rector, cas que s'hagués
acordat no constituir-lo.

Article 21. Sessions.
El Consell Rector es reunirà a iniciativa del President o a petició
de dos dels seus membres, i com a mínim una vegada cada tres
mesos.
La convocatòria, amb indicació dels assumptes a tractar i del lloc,
data i hora de la sessió, serà cursada pel Secretari en carta certificada, amb un mínim de dos dies d'antelació. Quan es presenti
petició per a la celebració, d'acord al que abans s'ha indicat, s'haurà
de celebrar la sessió dins del termini màxim de vuit dies des de la
data de recepció de la petició.
En cas de que en la convocatòria de les reunions del Consell
Rector no s’hagi seguit el que preceptuen els presents estatuts respecte
al nombre de sessions i mitjans de notificació, els acords presos a les
mateixes poden ésser declarats nuls per part de l’Ajuntament en la
resolució d’un possible recurs al respecte.
El Consell quedarà vàlidament constituït quan es presentin a la
reunió almenys, la meitat més un dels seus membres amb dret a vot,
podent delegar els absents la seva representació en algun dels altres
membres assistents, en escrit individualitzat per a cada reunió.
El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu però
sense vot.
També els consultors tècnics i jurídics podran assistir a les reunions
amb dret a veu però sense vot.
Els acords seran adoptats per majoria simple de vots, reconeixença qualitat de vot diriment al del President en el cas d'empat, i
seran immediatament executius sense perjudici de l'exercici de les
accions i recursos que siguin procedents.
S'entén per majoria simple la meitat més un del total de membres
que componen el Consell.
Igualment es tindrà per vàlidament constituït quan així ho acordin,
sense necessitat de convocatòria prèvia, la totalitat dels membres del
Consell Rector.
En cas de convocatòria podrà tractar-se i prendre acords sobre
qualsevol assumpte, encara que no figuri en l'Ordre del dia, sempre
que així ho decideixin per unanimitat tots els membres del Consell
Rector.

Articulo 25. Nomenament.
El Secretari serà nomenat en igual forma i pel mateix període que
el President si bé no haurà de ser necessàriament membre de la Junta
i en el cas de vacant, absència o malaltia, mentre no sigui designada
cap altra persona, el càrrec serà exercit pel membre de menor edat
de la Junta o dels quals integrin el Consell Rector, en el seu cas, amb
iguals característiques provisionals que les especificades en aquests
Estatuts per al President.

Article 22. Actes.
De cada sessió del Consell s'aixecarà acta, en la que es faran
constar els acords adoptats i el resultat de les votacions, sent
aprovada en la mateixa reunió o en la següent.
Les actes figuraran al llibre corresponent, degudament diligenciat,
i seran firmades pel President i el Secretari.

Article 26. Funcions.
A) Assistir, amb veu però sense vot, a les reunions de l'Assemblea
General i del Consell Rector.
B) Aixecar acta de les sessions, transcrivint-la al Llibre d'Actes
corresponent.
C)Expedir certificacions, amb el Vist-i-plau del President.

EL SECRETARI
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D) Portar un Llibre - Registre en el qual 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 quantes dades
complementaris s'estimin procedents.
E) Custodiar els llibres i documents de la Junta que no facin
referència a la seva administració comptable. Això últim llevat
que el Secretari ocupi, a més, el càrrec de Tresorer, de conformitat amb el previngut en aquests Estatuts.
F) Notificar a tots els membres de la Junta' quan per la seva naturalesa o entitat procedeixi, els acords de l'Assemblea General
i del Consell Rector i, en el seu cas, als òrgans urbanístics
competents.
G)Realitzar funcions jurídic-administratives encomanades per
l'Assemblea General, Consell Rector, President, Administrador
i/o Gerent.
H) Portar la correspondència que necessiti mantenir la Junta.
I) Realitzar, a més de les que li vénen atribuïdes per la seva
condició de Secretari, quantes funcions corresponguin al
Tresorer d'acord amb aquests Estatuts en el cas que
l'Assemblea acordés que ambdues funcions fossin exercides
per una mateixa persona.
J) Qualsevol altra funció que, dins de les seves competències li
encomanin l'Assemblea General, el Consell Rector o el
President.
EL GERENT I/O ADMINISTRADOR

Article 27. Nomenament.
El Gerent i/o Administrador podrà ser designat per l'Assemblea
a proposta del Consell Rector i el seu nomenament tindrà durada
indefinida, sense perjudici de poder ser remogut del càrrec en qualsevol moment per acord del de l'Assemblea General, o en el seu cas
pel Consell Rector.
En aquest últim supòsit, l'Assemblea haurà de ratificar el seu
nomenament.
Aquests càrrecs podran recaure en una persona jurídica o en una
Associació de dos o més professionals sempre que al corresponent
contracte de gestió hi hagi funcions especificades i responsabilitats,
podent atorgar a l'efecte al seu favor els corresponents poders notarials.
Article 28. Funcions.
A) Executar els acords de l'Assemblea General i del Consell
Rector.
B) Assistir a les sessions del Consell Rector, amb veu i sense vot.
C)
Representar a la Junta de Compensació a efectes purament
administratius o d'acord amb les facultats concedides pels seus
òrgans.
D) Organitzar els serveis de règim interior de la Junta de
Compensació i, en el seu moment, de l'Entitat de Conservació.
E) Quantes funcions li siguin encomanades per l'Assemblea
General o el Consell Rector.
Article 29. Nomenament.
El Tresorer serà designat per l'Assemblea General entre els
membres de la Junta o els seus representants i el seu nomenament
tindrà la durada prevista a l'article 20, podent ser reelegit indefinidament.
L'esmentat nomenament haurà de recaure necessàriament en una
persona física, encara que personalment no sigui propietari. En cas
d'absència o malaltia, serà suplert en les seves funcions per un vocal
dels que integrin el Consell Rector, nomenat provisionalment per l'esmentat Consell en espera de la celebració de la pròxima Assemblea
General.
L'esmentat càrrec podrà ser alternat amb el de Secretari de la
Junta de Compensació en el cas que així ho acordés l'Assemblea
General.

Article 30. Funcions
A) Assistir a les reunions del Consell Rector amb veu i vot.
B) Portar la custòdia de fons sota la supervisió del President així
com els llibres i els documents de la Junta que facin referència
a l'administració comptable.
C)Portar la comptabilitat de la gestió econòmica en llibres
adequats i de manera que, a tota hora, pugui donar raó i ser
comprovades les operacions realitzades. Tenir la comptabilitat
a disposició dels membres.
D) Confeccionar els Balanços i Estats de compte per proposar la
seva aprovació pel Consell Rector i ser elevats a l'Assemblea.
E) Confeccionar i proposar els corresponents Pressupostos,
Ordinaris i/o extraordinaris, proposta de derrames o pagaments complementaris. Supervisar el seu desenvolupament i
compliment així com avisar el Consell Rector de les desviacions
que puguin produir-se.
F) Portar conjuntament amb el President la relació amb els Bancs
i Institucions financeres i/o de crèdit en ordre a les operacions
que siguin aprovades conforme als presents Estatuts. Firmar
conjuntament amb el President tot tipus de talons, xecs, ordenis
de pagament i cobrament, endossos, acceptació i lliurament
de lletres, pagarés així com, en general, qualsevol mitjà o
instrument de gir mercantil, sense cap excepció de classe.
G)Supervisarà i controlarà el compliment del pagament de
quotes, cobrament de les mateixes en les dates i condicions
que hagin estat aprovades així com, en general, el compliment
de les obligacions econòmiques de la Junta i els seus membres.
H) Quantes funcions li siguin encomanades per l'Assemblea o el
Consell Rector.
VOCALS
Article 31. Són funcions pròpies dels Vocals:
a) Seguir les tasques del Secretari, Tresorer i col·laborar-hi a l'objecte de poder substituir-los en el cas que fos necessari.
b) Qualsevol funció que, dins de les competències del Consell
Rector, els encomani el mateix o l'Assemblea General.
Article 32. Són funcions pròpies del Representant de l'Ajuntament:
a) Orientar, tutelar i fiscalitzar l'actuació urbanística.
b) Transmetre les instruccions i criteris de l'Ajuntament.
Article 33. Mitjans Econòmics. Quotes i les seves classes.
Els mitjans econòmics estaran constituïts per les aportacions dels
socis, els crèdits o préstecs que poguessin constituir-se, les subvencions i altres que puguin tenir caràcter imprevist.
Les aportacions o quotes dels socis seran de dues classes:
ordinàries i extraordinàries. Són quotes ordinàries les destinades a
sufragar les despeses generals de la Junta, que es recullen en els pressuposts anuals.
Són quotes extraordinàries les que es fixin en acords específics de
l'Assemblea General.
L'import de les quotes serà proporcional a la participació de
cada membre de la Junta, d'acord a l'establert en les Bases
d'Actuació.
El pagament es realitzarà en el termini màxim de 30 dies hàbils
des que es practiqui el requeriment pel Consell Rector a l'esmentat
efecte i la seva falta produirà les conseqüències següents:
Transcorreguts els 30 dies des del requeriment de pagament,
quan un membre incompleixi la seva obligació, fent-se notori la seva
negativa o retard en el pagament de les quantitats degudes a la Junta,
aquesta podrà optar entre sol·licitar a l'Ajuntament procedeixi al
cobrament per via de pressa i embargament de béns sobre el
membre morós o s'apliqui l'expropiació de la finca propietat del
mateix en el Polígon. Les quantitats que es percebin en el primer cas
es lliuraran a la Junta i generaran a favor de la mateixa un interès de
demora equivalent a l'interès legal dels diners en cada moment, incrementat en un 20%.
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Article 35. Aportació d'immobles i drets.
La incorporació dels propietaris a la Junta no pressuposa la transmissió a la mateixa dels immobles afectats. Tanmateix, podrà
acordar-se que determinats immobles es transmetin a aquella per qualsevol propietari de la "Unitat d'Actuació" parcialment i total en qualsevol de les formes admissibles en Dret, per facilitar i/o assegurar una
millor gestió així com execució urbanística.
Article 36. Venda de solars i d'edificacions per la Junta.
Per a fer front a les despeses de l'actuació i obres d'urbanització
i altres supòsits previstos en les Bases d'Actuació, la Junta podrà
disposar, mitjançant la seva transmissió total o parcial, dels solars i
construccions que hagi reservat a tal final en el Projecte de
Compensació, o que adquireixi posteriorment de qualsevol propietari
inclòs en la "Unitat".
Article 37. Finançament a través de préstecs i crèdits.
1. La Junta podrà acordar la formalització de tot tipus de préstecs
i crèdits, així mateix podrà acordar la constitució d'hipoteca sobre les
finques pertanyents als propietaris membres de la Junta en garantia
dels crèdits que pugui concertar per a realització de les obres d'urbanització i compliment dels seus finals, objectius i actuacions.
2. També podrà emetre títols, de qualsevol tipus, amb garantia
hipotecària, d'acord amb el que prevegi la legislació corresponent.
Per als actes indicats als articles 36 i 37 serà necessari l'acord
de més del 51% de la totalitat de les quotes de participació en la
Junta.
Article 38. Aportacions de les Empreses Urbanitzadores.
Les empreses urbanitzadores aportaran total o, parcialment els
fons i mitjans necessaris per a la urbanització de la "Unitat
d'Actuació", segons determini la Junta de Compensació d'acord amb
les Bases d'Actuació.
EXERCICI DELS DRETS DE TEMPTEIG I RETRACTE
Article 39.
El membre de la Junta que es proposi cedir, vendre, donar o dur
a terme qualsevol altre acte translatiu del domini de l'immoble o
immobles de la seva propietat afectats pel Planejament Urbanístic
aplicable la U.A., haurà de comunicar-ho per escrit, indicant les
condicions essencials de la transmissió, nom, domicili i circumstàncies
del comprador al President de la Junta de Compensació, el qual en
el terme de 10 dies hàbils haurà de comunicar-ho a tots i cada un
dels altres membres al seu domicili per a notificacions.
Dins dels 20 dies hàbils següents a la data de la comunicació
indicada, podran optar els altres membres per l'adquisició dels referits
immobles, en les mateixes condicions relacionades, i en el cas de no
exercitar-se el referit de dret, el membre que es proposi vendre,
quedarà a llibertat per a transmetre l'immoble de la seva propietat a
la persona, i en les condicions en què hagués comunicat a la Junta.
Per al cas de què hagués manifestat el seu interès per l'adquisició
més d'un membre de la Junta, s'efectuarà la transmissió en prorrateig
a les seves respectives quotes de participació, o en el cas que això
impliqués la possible creació d'una parcel·la inferior a la mínima establerta en el planejament, tindrà opció preferent aquell membre que
estigués disposat a pagar per la totalitat un preu més alt.
Article 40.
1. En els mateixos casos de l'article anterior podran els membres
de la Junta exercitar el dret de retracte, quan no se'ls hagi practicat
la notificació previnguda a l'esmentat article, o no haguessin constat
en la mateixa els requisits exigibles, resultés inferior el preu efectiu de
la transmissió; menys oneroses les restants condicions essencials d'ella
o l'alienació es materialitzés a favor de persona diferent de la
consignada en la notificació per al tempteig.
2. El dret de retracte caducarà als 60 dies naturals, explicats des
del següent al de la notificació que, en forma fefaent, haurà de fer el
venedor a la Junta de compensació; amb indicació de les condicions

essencials amb què es va efectuar la transmissió, aportant a l'efecte
còpia de l'escriptura o a document en el qual fos materialitzada.
Article 41.
Les disposicions i drets establerts als dos articles precedents no
seran d'aplicació, quan un membre de la Junta procedeixi a concertar
la transmissió futura de les Entitats o porcions resultants de l'edificació
que es proposés ser Promotor, per si o per mitjà d'una o més Entitats
o Societats vinculades, igual com desenvolupar-lo en règim cooperatiu.
Article 42. Impugnació dels acords dels òrgans de la Junta.
Els acords dels Òrgans de l'Entitat són executius i no se
suspendran per la seva impugnació, llevat de que així ho acordi
l'òrgan que hagi de resoldre el recurs. El règim de Recursos serà el
següent:
1. Els acords del Consell Rector podran ser impugnats, en el
termini de quinze dies hàbils des de la seva notificació, davant
de l'Assemblea General, que haurà de resoldre en el termini
de tres mesos, transcorregut el qual s'entendrà desestimada la
impugnació. Igual règim de recursos i terminis correspondrà a
les Resolucions del President en el cas de no constituir-se un
Consell Rector.
2. Contra els acords de l'Assemblea General, expressos o per
silenci, cap recurs d'Alçada davant de l'Ajuntament de
Constantí, en el termini d'un mes des de la seva notificació o
desestimació presumpta per silenci.
3. La resolució del Recurs d'Alçada és revisable en via jurisdiccional, conforme als terminis i altres requisits previstos en la Llei
reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
4. La suspensió dels acords tan sol podrà ser acordada per
l'Assemblea General, l'Alcalde de Constantí o de qui aquest
delegui o per l'òrgan jurisdiccional competent, si s'utilitza l'esmentada última via.
5. Per a la suspensió s'haurà d'exigir afermament per respondre
dels possibles danys i perjudicis o el previ dipòsit a favor de la
Junta de l'import total degut, incrementat en un percentatge suficient per respondre dels danys indicats i perjudicis que puguin
derivar-se de la suspensió. No estan legitimats per a la impugnació els qui haguessin votat a favor de l'acord, per si o per
mitjà de representant.
Article 43. Interdictes.
Els membres de la Junta de Compensació no podran promoure
interdictes de recobrar, retenir ni de cap altre tipus davant les resolucions o acords de la Junta adoptats, en virtut de la facultat fiduciària
de disposició sobre les finques d'aquells i del procediment establert
en aquests Estatuts. Tampoc no serà procedent l'acció interdictal quan
la Junta ocupi béns que siguin necessaris per a l'execució de les obres
d'urbanització de conformitat amb el Planejament que s'executi, fins i
tot quan això provingui de l'exercici de la potestat expropiadora
prevista en les Bases d'Actuació i altres normativa d'aplicació.
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 44 Dissolució.
Causes:
l. Per compliment total dels seus finals i objectius per als quals va
ser creada, inclosa liquidació de totes les obligacions que s'haguessin originat.
2. Per resolució de l'Administració actuant, mandat judicial o prescripció legal.
3. En forma voluntària, per acord de l'Assemblea General,
adoptat amb el “quórum" del 80 per 100 de la superfície
objecte d'actuació i de la majoria del nombre de propietaris
inclosos en la mateixa, sempre que s'hagi donat compliment
als finals per als quals fos creada la Junta i sense perjudici de
les responsabilitats subsidiàries que hi pogués haver lloc. La
dissolució voluntària donarà lloc a l'extinció de la personalitat
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jurídica o a la transformació de la Junta en Societat Civil o
Mercantil.
En tot cas, no procedirà l'aprovació de la dissolució mentre no
consti formalitzada en la forma previnguda en la legislació d'aplicació, la recepció les obres d'urbanització, instal·lacions, dotacions i
dels terrenys objecte de cessió a favor de l'Ajuntament de Vila-Seca.
L'Administració actuant ha d'aprovar la dissolució i remetre
l'acord d'aprovació de la dissolució al Registre d'Entitats Col·laboradores del Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la
Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció.
Article 45. Liquidació.
Quan s'extingeixi la personalitat jurídica, tindrà lloc la liquidació
de la Junta, en la forma següent:
1. El Consell Rector o en el seu cas el President, procedirà a la
liquidació, per fer davant el pagament dels deutes, al
cobrament dels ingressos pendents, distribució del romanent
així com a través dels liquidadors nomenats atorgar en nom de
la Junta dissolta quants actes i documents - públics o privats -,
estimessin necessaris. Tot això amb compliment de les instruccions dictades específicament per l'Assemblea General.
2. El patrimoni que hi pugui haver en béns, drets o metàl·lic, es
distribuirà entre els membres de la Junta en proporció amb les
seves respectives quotes de participació en l'Entitat Urbanística.
3. Un cop realitzades les obres d’urbanització la Junta de
Compensació es transformarà en Entitat de Conservació de la
qual formaran part els mateixos membres i en les mateixes
condicions que la Junta de Compensació.

Disposicions finals
Els presents Estatuts, una vegada aprovats i inscrits en el Registre
d'Entitats Col·laboradores tindran naturalesa obligatòria per a
l'Administració Pública i per als membres de la Junta.
1. Qualsevol modificació dels Estatuts de l'Entitat que recordi per
l'Assemblea General requerirà l'aprovació de l'Administració
actuant i la seva inscripció en el Registre Especial abans
indicat.
2. En tot el no previst en aquests Estatuts, s'aplicarà el disposat als
instruments de planejament aplicables a la Unitat d'Actuació.

SEGON.- El termini de pagament serà d’UN MES des del dia de
la recepció d’aquesta resolució en:
Entitat bancària: “La Caixa” –CunitNúmero de compte corrent: 2100/1323/71/0200110986
Si no es satisfà aquesta quantitat en l’esmentat termini, es
procedirà per via de constrenyiment.
TERCER- Atorgament d’un nou termini d’UN MES a Héctor
Corbella Zerrat perquè efectuï l’adequació de l’edificació i del seu
entorn realitzant les següents actuacions:
- Procedir a l’adequació i rehabilitació de l’habitatge i a la
conservació del seu entorn situat al c/ de la Tulipa, 164.
QUART.- Advertir a l’interessa’t/da que l’incompliment d’aquest
nou termini comportarà, a més de ser el responsable de danys i perjudicis que pugui ocasionar a tercers:
- La imposició de multes coercitives, per incompliment de les resolucions i per una quantia que pot anar de 300 a 3000 euros i
que es podran reiterar fins que s’acompleixi la seva obligació.
- L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.”
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Cunit, 2 febrer de 2011. – L’alcaldessa, Judith Alberich Cano. –
Davant meu, la secretària, Mercè Colomé Escurriola.

2011/2340 – AJUNTAMENT DE GANDESA

Edicte
2011/2323 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte
Als efectes establerts a l'article 59.4) de la Llei 30/1992 de 26
de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, al no haver estat possible notificar
als senyors que seguidament es relacionaran, amb la present es
formalitza la notificació:
Destinataris:
Sr. HECTOR CORBELLA ZERRAT
c/ Tulipa, 164
43881 CUNIT
Núm. d’expedient 6.7.6/88/2008
L’Alcaldia ha tingut coneixement que la finca situada al c/ Tulipa,
164 presenta manca de conservació i de rehabilitació de les condicions d’habitabilitat de l’habitatge i el seu entorn.
Vist el que disposa l’article 84 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC,
l’article 189.3 de la Llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme i a la
vista dels antecedents administratius que consten en l’expedient, s’ha
resolt:
“PRIMER- Imposar al senyor Hèctor Corbella Zerrat, una tercera
multa coercitiva per import de 300 euros, per incompliment injustificat
de la resolució de data 3 de setembre de 2009 (Decret Alcaldia
número 2463/2009), i segons justificant de recepció amb data 19
de gener de 2010, per la qual s’ordenava procedir a l’adequació
de l’edificació situada al carrer de la Tulipa, 164, i del seu entorn.

Havent transcorregut el termini d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2010, que afecta el pressupost municipal del mateix exercici, sense haver-se presentat cap
tipus de reclamació, aquest ha esdevingut aprovat amb caràcter definitiu, segons estableix l'article 38.2 del Decret 500/1990, de 20
d'abril, que desenvolupa el capítol I de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
En compliment del que disposen els articles 38 del Decret abans
esmentat i 177 en relació amb el 169, ambdós del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació un
resum a nivell de capítols de l'expedient aprovat amb caràcter definitiu:
Partides suplementades i/o habilitades:
I
VI

Despeses de personal .......................................23.891,00
Inversions reals.................................................32.769,00
Total...............................................................56.660,00
Finançament:
a) Amb nous o majors ingressos sobre els totals previstos en el
Pressupost Municipal:

IV
VII

Transferències corrents .......................................23.891,00
Transferències de capital ...................................32.769,00
Total...............................................................56.660,00
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Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de
crèdit núm. 1/2010 es podrà interposar directament recurs
contenciós-administratiu, en la forma i termini establerts per l'esmentada jurisdicció, de conformitat amb allò que determinen els
articles 171 del RDL 2/2004 de 5 de març i 38.3 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril.

acord. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per
resoldre-les.

Gandesa, 21 de febrer de 2011. – L'ALCALDE, Miquel Aubà
Fleix.

2011/2316 – AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Llorenç del Penedès, 23 de febrer de 2011. – L’alcalde
president, Salvador Sonet Mestre.

Edicte
2011/2325 – AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN

Anunci
L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, en sessió celebrada el passat
dia 3 de desembre de 2010 va aprovar inicialment l’actualització
del nomenclàtor dels diversos carrers del municipi is’ha procedit a
donar els noms següents:
- Antic c. Comes es desglossa actualment en tres c. FRANCESC
MACIÀ, c. COMES i c. SENSE NOM
- Part del c. Navarra passa a ser c. COMES
- Antic c. Baixada del Camp de Futbol passa a ser actualment c.
de les Piles
- Antic c. A passa a ser actualment c. Roques de Benet
- Antic c. Roques de Benet passa a ser actualment c. Lluís
Companys
- Antic c. Pintora Membrado passa a ser actualment c. Comanda
- Antic c. R passa a ser actualment c. dels Bombers
- Antic c. E passa a ser actualment c. Garbí
- Antic c. K passa a ser actualment c. dels Costums d’Horta
- Antic c. F passa a ser actualment passeig de Fra. Cinto Vila i
Fabré
- Part del c. Santa Anna passa a ser actualment c. Lo Tambó
- Nou carrer (zona de la Bassa del Mur) anomenat c. de Santa
Bàrbara
- Nou passeig (sota c. Santa Anna) anomenat passeig de Manuel
Pallarès
S’exposa el mateix al públic, per un termini de vint dies, als
efectes d’al·legacions o reclamacions, entenent-se que la denominació aprovada s’entendrà definitiva si no se’n presenta cap.
Horta de Sant Joan, 23 de febrer de 2011. – L’alcalde, Àngel
Ferràs i Tomàs.

2011/2339 – AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Edicte
Aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple, en la seva sessió del
dia 21 de febrer de 2011, la modificació de les bases execució del
pressupost del present exercici 2011, estarà exposada al públic a la
Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament, en horari d’oficina durant
el termini de quinze dies a partir del següent dia de la publicació del
present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Durant l’esmentat termini els interessats legítims, d’acord amb el que
disposa a l’article 169 i pels motius expressats en l’article 170 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar-los
i presentar les reclamacions que estimin convenients davant el Ple,
segons allò que es disposa als articles 90 i 112 de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, la modificació de les bases d’execució del pressupost del 2011, es considerarà definitivament aprovada sense necessitat d’adoptar un nou

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de 22 de febrer
de 2011, ha acordat aprovar inicialment els estatuts de l’entitat
urbanística col·laboradora Junta de Compensació PEMU-1 L’Alzineta,
d’aquest terme municipal. La qual cosa s’exposa al públic durant el
termini d’un mes, de conformitat amb allò que preveu l’article 113 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme,per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient i formular les al·legacions que considerin convenients. La
documentació es pot consultar a l’oficina municipal de l’Ajuntament
de Montferri.
Montferri, 23 de febrer de 2011. --- L’alcalde, Francesc Xavier
Esplugas Pablo.

2011/2342 – AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Edicte
D’acord amb l’article 103 del TRLU, es fa públic que la Junta de
Govern Local en sessió de data 21/01/2011 va aprovar DEFINITIVAMENT el projecte de reparcel·lació, de propietari únic, del polígon
P-3 del TM de Móra la Nova, promogut pel senyor Joan R. Casanova
i Falcó.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu
interposar un dels recursos següents:
Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu
davant la mateixa autoritat que hagi adoptat la resolució en el termini
d'un mes a partir de la data següent a la de recepció d'aquesta notificació segons allò que disposa l'art. 1.31 de la Llei 4/1999, de
modificació de l'art. 116 de la Llei 30/1992.
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des
del dia de recepció d'aquesta notificació, tot això de conformitat amb
l'establert als arts. 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altre recurs que
estimeu procedent, d'acord amb allò que disposa l'art. 58.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Móra la Nova, 18 de febrer de 2011. – L’alcalde, Joan M.
Sabanza i March.

2011/2301 – AJUNTAMENT DE REUS
Recursos Generals i Hisenda
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni

Anunci de formalització de contracte
Per donar compliment al que disposa l’article 138 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i d’acord
amb la modificació incorporada per la Llei 34/2010 de 5 d’agost,
es publica la formalització del contracte que a continuació es detalla:

24

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 54
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: AJUNTAMENT DE REUS
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni
c) Número d’expedient: OM-0010-B/2010
d) Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.reus.cat
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: obres públiques.
b) Descripció de l’objecte: obra civil de les obres d’implantació
de la xarxa de la recollida pneumàtica de residus a l’àrea
16-Alcalde Joan Bertran.
c) Lot: no es preveu
d) CPV (referència de nomenclatura): 45220000-5
e) Acord marc (si procedeix): no
f) Sistema dinàmic d’adquisició (si procedeix): no
g) Mitja de publicació de l’anunci de licitació: Perfil del
Contractant.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 25 d’octubre de
2010.

21
23
31
39
43

45
46
47
48
51
58
60
67

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat amb publicitat.

71

4. Pressupost base de licitació: 495.012,87 euros (més l’IVA al
tipus legal vigent)

72

5. Adjudicació:
a) Data: 3 de gener de 2011
b) Contractista: PAVIMENTS ASFALTICS MORA D’EBRE SA
c) Import o cànon d’adjudicació: 385.962,35euros (més l’IVA
al tipus legal vigent)

76
77
79

6. Formalització del contracte: 20 de gener de 2011.

85
87

Reus, 2 de febrer de 2011. --- El secretari general per delegació
de signatura, el vicesecretari, Josep Maria Sabaté Vidal.
91
2011/2343 – AJUNTAMENT DE REUS
99
104
109
110

Serveis de Suport - Població

Edicte
Havent-se intentat la notificació i atès que no s’ha pogut realitzar
per no trobar-se en el domicili on consten empadronades les persones
que es relacionen en document annex, es fa públic que tenen un
termini de 10 dies per al·legar si estan d’acord o no per dóna’ls de
baixa del padró municipal d’habitants de Reus.
En qualsevol cas, poden presentar la documentació pertinent a fi
efecte d’acreditar que és en aquest municipi on resideixen més
número de dies a l’any, sempre i quan no constin empadronats en
cap altre municipi.
Reus, 9 de juliol de 2010. – EL SECRETARI GENERAL acctal.,
Fernando Grugués Cabré.

14
15

Amador Barrull, Nayara
Barbu, Rodica Georgeta
Barrull Garcia, David
Barrull Garcia, Jose
Bautera Rizo, Natalia
Bautista Moreno, Francisco Jose
Bautista Rizo, Ester
Bobolot, Marius Ioan
Boiciuc, Denisa Daiana
Borrull Borja, Antonio
Botos Nemes, Alicia Camelia

113

117
118
119

122

124

X9418…
125
039919…
126
047762…
X6540…
12696…
039923…
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Boudidite, Abdelouahid
Boyanov Nikolov, Vladimir
Budica, Gheorghe
Cardoso Balde, Maria Do Rosario
Castro Gil, Miguel Angel
Ciorobara, Gheorghe Adrian
Ciurariu, Ioan Dorin
Cocosatu, Anghel
Dazzal, Essaid
Del Cerro Gomez, Agustin
Dimitrov Dimov, Georgi
Dossou Yovo, Basile Euloge Cossi
Dragan, Denisa
Dragan, Lorina Livia
Dragan, Sebastian
Dragan, Victor
Durand, Youness
El Hamdouini, Khadija
El Hamdouni, Mohamed
Ferariu, Adriana
Fortuny Garcia, Iker
Garcia Amador, Felisa
Garcia Burgueño, Julian
Georgiev Cheshmedzhiev, Ivan
Georgieva Atanasova-Vagner, Velina
Gimeno Morera, Santiago
Gorea, Malina Ioana
Gorea, Oana Paula
Goussu, Sophie Delphine
Gyapias, Vasile
Ianchis, Sorin
Ivanov, Nikolay Petyov
Ivanova Ivanova, Atanaska
Juodis, Aurelijus
Kovalenko, Iryna
Lahsaine, Yacine
Largo Salmi, Asmae
Largo, Youssef
Leon Alonso, Santiago
Lopez Escriche, Yolanda
Lupascu, Cosmin
Matei, Georgel Laurentiu
Matulescu, Elena
Mihnea, Alexandru Iulian
Mihnea, Anamaria Nicoleta
Mircea, Daniel
Molas Pino, Miquel
Nemes, Ioan
Nemes, Verginia
Neves Boto Franco Azevedo, Monica Sofia
Neves Boto Pacheco, Jossua Ronaldo
Ngoie, Monga
Ninkova Ilieva, Valentina
Parra Duran, Vicente
Pasca, Ioan
Pavlikova, Ingrid
Poleanciuc, Marinela
Pop, Ion Sorin
Pujol Soler, David
Quero Redondo, David
Radu, Gabriel Bogdan
Rius Chacon, Miguel
Robert Bas, Albert
Rochnean, Ana
Rochnean, Simona
Rochnean, Vasile
Rochnean, Vasile
Rodrigues Marinho, Kesia
Rodrigues Monteiro, Kaenny

N898…
X5806…
7686…
12602…
009287…
13102…
X9418…
13163…
X3846…
017861…
P356834…
X3236…
X9103…
X8552…
X9108…
X8094…
99069120…
X4566…
X2044…
4461…
039876…
039816…
P346859…
P337916…
030177…
12184…
X5643…
X7268…
9945…
9896…
352299…
357368…
LK80…
EE055…
P347…
X8123…
X3292…
039925…
P13055…
P10896…
6814…
11110…
11110…
11648…
039898…
8397…
8397…
11490…
080105…
590132…
328037…
039906…
10746…
4281…
10828…
9468…
028615…
039901…
AS506…
039930…
9468…
11863…
X8461…
X8464…
CS115…
CV423…
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164
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Rodriguez Maldonado, Wendy Yoselyn
Royo Vilar, Jordi
Rubio Garcia, Cristina
Rusneac, Mariana Raluca
Salmi, Meryem
Sanchez Aguilera Prieto, Eugenio
Sanchez Linare, Nicolas Alexis
Schaller Balleisen, Behailu
Secara, Liliana
Shu, Weiyi
Silvestre Palleja, Ruben
Sovaila, Constantin
Sovaila, Paul
Stasiuliene, Kristina
Stasiulis, Giedrius
Stasiulis, Lukas
Stasiulyte, Skirmante
Stefan, Marinela Angelica
Stefanov Boyadzhiev, Nikolay
Suaza Gomez, Carlos Alberto
Suaza Zapata, Esteban
Suciu, Marius
Tabet, Mustapha
Tatar, Victor Marius
Tatulesco, David
Tomas Fernandez, Carlos
Tomaszewski, Janusz
Tranca, Cristina
Tsvetkova Krasteva, Mila
Urban, Ryszard
Vaida, Ioan
Vaque Garrido, Angel
Varela Guillen, Iraides del Socorro
Walaszek, Iwona Monika
Wieczorek, Jerzy
Wieczorek, Natalia Dorota
Zamfir, Stefanita
Zanoni Rodrigues de Paula, Humberto Luis
Zanoni Rodrigues, Walikiria Maria

25

045897…
046570…
039917…
11472…
X49188…
025937…
X5543…

Tarragona i al DOGC, de dates 24, 21 i 25 de setembre de 2009
respectivament, havent-se presentat al·legacions per part del Sr.
Xavier Blasi Gacho en representació de MAS CLARIANA, S.L.U.
mitjançant escrit registrat d’entrada amb núm. 16.512 i data
23.10.2009.
Vist que en aquest mateix termini, han emès informe els següents
organismes afectats per llurs competències sectorials:

9299…
X3146…
039918…
6090…
P13149…
LK879…
X6707…
P20211…
P20211…
7659…
P346834…
X3337…
047933…
X4211…
X2020…
P10831…
341…
039919…
X9574…
P11944…
332717…
AER821…
39831…
039869…
X5290…
X9574…
AEM875…
AFP332…
X9113…
J310…
X9493…

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Secretaria
per a la mobilitat)
- Informe desfavorable per manca de l’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada.

2011/2348 – AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Anunci
En data 10 de febrer de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar
provisionalment l'expedient de generació de crèdit extraordinari núm.
1/2011, finançat mitjançant baixa del crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa al
públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies
hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Roda de Barà, 24 de febrer de 2011. – L’ALCALDESSA, Maria
Teresa Huerta Hortelano.

2011/2314 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 25 d’agost de 2009,
pel qual s’aprova inicialment la proposta de “Modificació puntual del
Pla parcial urbanístic del sector-01 referent a l’ocupació de la zona
C, subzona C2, equipament privat d’ús escolar”.
Vist que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública pel
termini d’un mes, mitjançant la seva publicació al BOP, al Diari de

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Direcció Gral.
de Comerç)
- Informe favorable condicionat a subsanar diversos aspectes
tècnics, en l’aprovació definitiva.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona)
- Informe favorable.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura
en data 24 de gener de 2011 respecte les al·legacions presentades
per MAS CLARIANA, S.L.U. en la modificació puntual del Pla parcial
del sector-01, per ampliació d’ús comercial a la subzona C2 d’equipament, que en l’apartat de les conclusions informa el següent:
“1.- Que dins l’ús comercial compatible, per la implantació d’una
superfície comercial alimentaria la parcel.la tingui una superfície
mínima de 7.000 m2.
2.- Que l’ocupació permesa sigui del 50%.
3.- Que la separació de l’edificació al vial Cambrils-Salou (vial
de Cavet) sigui de 14 mts.
4.- Que la superfície mínima enjardinada sigui del 10%i l’aparcament en superfície sigui arbrat.
5.- Que es permeti l’aparcament en superfície, en el cas que s’implanti un ús comercial alimentari.”
Vist que d’acord amb tot l’anterior, els Serveis Tècnics Municipals
d’Arquitectura han redactat un nou document de “Modificació puntual
del Pla parcial del sector-01 referent a la inclusió de l’ús comercial a
la zona C, subzona C2, equipament privat. Salou. (Document d’aprovació definitiva), -Gener 2011-“ que incorpora les prescripcions
formulades per la Direcció General de Comerç i per la Secretaria per
la Mobilitat, així com l’estimació parcial de les al·legacions formulades per MAS CLARIANA, S.L.U.
Atès el previst a l’art. 94.1 del Decret Legislatiu 1/2005 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Uurbanisme de Catalunya (TRLUC),
i l’art. 117.3 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLUC), segons els quals el procediment per tramitar les modificacions del planejament és el mateix que
el previst per la seva formulació.
Atès que d’acord amb l’art. 79.1 a) i la Disposició Transitòria
7ª.2 del TRLUC, correspon als Ajuntament, sens perjudici del que
estableix l’art. 75.7, un cop vist l’informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme competent, l’aprovació dels Plans parcials urbanístics
que afecten a llur terme municipal i que són promoguts d’acord
amb les determinacions d’un pla d’ordenació urbanística municipal.
Atès per altra banda, que de conformitat amb el que disposa
l’art. 101.1 del TRLUC, els acords d’aprovació definitiva de tots els
instruments de planejament urbanístic s’ha de publicar al diari o
Butlletí Oficial corresponent i han d’indicar expressament el lloc i
mitjans adequats perquè es puguin exercir correctament els drets de
consulta i d’informació, si bé prèviament, d’acord amb els articles 86
i 101.5 del mateix TRLUC, cal lliurar en el termini d’un mes a la
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Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent la documentació
tècnica i administrativa completa de l’expedient.
Atès tot l’anterior i la competència del Ple prevista a l’art. 22.2 c)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels
plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació
urbanística, i vist l’informe de la Comissió Informativa de Gestió del
Territori i Medi Ambient, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, i per tant amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, el següent:
PRIMER.- ESTIMAR parcialment l’al·legació presentada pel Sr.
Xavier Blasi Gacho en representació de MAS CLARIANA, S.L.U., en
base a l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura
en data 24 de gener de 2011.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el nou document de modificació puntual del Pla Parcial del sector-01 de Salou referent als usos
de la zona C, subzona C2, equipament. (Gener-2011).
TERCER.- LLIURAR a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona en el termini màxim d’un mes i als efectes d’informació,
coordinació i arxivament, la documentació tècnica i administrativa
completa de la modificació puntual del Pla parcial del sector-01 de
Salou, aquest lliurament és condició per a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva.
QUART.- PUBLICAR íntegrament aquest acord i les normes urbanístiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com al
tauler d’anuncis de la corporació. L’expedient restarà, per a la
consulta i la informació que preveu l’article 101 del TRLUC, als
Serveis Administratius Territorials (3ª planta) de l’Ajuntament de Salou,
Passeig de 30 d’octubre núm. 4.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Xavier Blasi Gacho
en representació de MAS CLARIANA, S.L.U.
SISÈ.- TRASLLADAR el present acord als Serveis Tècnics
Municipals d’Arquitectura i al Departament d’Informàtica, a fi i
efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web municipal per
tal de garantir la consulta telemàtica d’aquest instrument de planejament.”
Salou, 18 de febrer de 2011. --- El secretari, Francisco Alijo
Moyano.
ANNEX
NORMES URBANÍSTIQUES DE MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA
PARCIAL DEL SECTOR-01, REFERENT ALS USOS DE LA ZONA C,
SUBZONA C2, EQUIPAMENT
1- Proposta normativa PP modificat
Es proposa la següent normativa,
3.7.- ZONA C. SUBZONA C 2
EQUIPAMENT
3.7.1- Tipus d’ordenació:
El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada.
3.7.2.- Condicions de parcel·la
1. La superfície mínima de parcel·la serà de 4.500 m2.
2. La façana mínima de la parcel·la s’estableix en 50 m.
1. La superfície mínima de parcel·la per a la implantació
d’una superfície comercial alimentària serà de 7.000
m2
3.7.3.- Condicions d’edificació
1. L’índex d’edificabilitat màxima es fixa en 1 m²/ m²
sostre /m² sòl.
2. L’ocupació màxima de l’edificació sobre la parcel·la
serà del 30 %.
3. El nombre màxim de plantes serà de 4, corresponent a
PB + 3, amb una alçada màxima de 14 m. S’hauran
de complir simultàniament els dos paràmetres alçada
màxima i nombre màxim de plantes.
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4. La separació mínima de la façana de
l’edificació
respecte les llindes és la següent:
Vial Cambrils-Salou: 25 m des de la línia d’explanació que es corresponen amb
14 m des de la línia de façana.
Resta de vials:
5m
5. La separació mínima entre edificis d’una mateixa
parcel·la serà de 8 m. En el còmput d’aquesta
dimensió es comptabilitzaran els cossos sortints.
6. La previsió de places d’aparcament serà com a mínim
d‘una unitat per cada 100 m2 construïts, amb tot,
caldrà tenir en compte els mínims que per a cada ús
fixa el P.O.U.M., així com l’especificat a la legislació
sectorial vigent.
Aquestes places s’hauran de situar sota la projecció de
l'edificació i no podran ubicar-se als espais exteriors, a
excepció de superfícies comercials, que si podran
situar-se en superfície, amb les condicions especificades a l’art. 3.7.4.
7. En el cas d’ús comercial, s’estarà als paràmetres
definits anteriorment ,a excepció de:
7.1- L’ocupació màxima de l’edificació sobre la
parcel·la serà del 50%.
7.2- Es permetrà l’ús d’aparcament en superfície
7.3- La zona enjardinada no pavimentada no serà
inferior al 10% de la superfície total del solar.
7.4- Per a l’ús comercial “alimentari” s’estableix una
superfície mínima de 7.000 m2 de solar.
3.7.4.- Condicions dels espais no ocupats per l’edificació
En els espais de la parcel·la lliures d’edificació, la zona enjardinada no pavimentada no serà inferior al 30% de la superfície total
del solar. Els projectes que es presentin per obtenir llicència d’obres
hauran d’incorporar el corresponent detall de l’enjardinament
d’aquests àmbits, conforme l’establert pel P.O.U.M. En parcel·les
amb l’ús comercial, aquest espai no serà inferior al 10% i es permetrà
l’ús d’aparcament, si bé amb la obligació de que estigui arbrat.
3.7.5.- Condicions d’ús
S’admeten els usos següents, bé siguin de titularitat privada o
pública, amb les condicions que s’indiquen:
Ús principal
Localització
Residència especial
Edifici exclusiu
Educatiu
Edifici exclusiu
Cultural
Edifici exclusiu
Sanitari-assistencial
Edifici exclusiu
Esportiu
Edifici exclusiu
Administratiu
Edifici exclusiu
Comerç
Totes les plantes
Comerç alimentari
Totes les plantes (amb superfície mínima
de solar de 7.000 m2)
3.7.6.- Observacions
Pel que fa als equipaments comercials, s’estarà en compliment
amb el Decret Legislatiu DL 1/2009 del 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials vigent en aquest moment, o amb
la que li sigui d’aplicació, així com a les disposicions del propi
POUM.
En quan a la Mobilitat s’estarà en compliment amb el DL
344/2006 de 19 de setembre referent a la Regulació dels Estudis
de Mobilitat generada, o amb la regulació que li sigui d’aplicació ,
així com amb les disposicions del propi POUM.
PEU DE RECURS: contra el present acord, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació. Igualment
es pot interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

Dilluns, 7 - 3 - 2011
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2011/2322 – AJUNTAMENT DE SALOU

Edicte
Es fa saber a la senyora SILVIA LEÓN PAREDES, amb l’última
adreça coneguda al c. Pierre Vilar, número 16, Bxs 2, de Salou, que
l’alcalde-president de l’Ajuntament de Salou, va dictar, en el dia 31
de gener de 2011, el següent:
RESOLUCIÓ
“Identificació de l’expedient
Expedient núm. 467/2010, relatiu a la sol·licitud de la Sra.
Angeles Pellisa Rius d’autorització municipal de traspàs al seu favor
de la parada número 1 del Mercat Municipal.
Fets
1. La Sra. Antonia Oms Samartí va ser la primera titular de la
concessió de l’ús i explotació de la parada núm. 1 del Mercat
Municipal en haver resultat adjudicatària, per Decret
d’Alcaldia 578/1995, de 7 de març, afectada aleshores a
l’activitat de venda de productes làctics. Aquesta concessió es
regia pel Plec de condicions econòmicoadministratives aprovat
el 30 de juny de 1994, així com per les Ordenances municipals de mercats, i es va atorgar per un termini de 35 anys,
que finalitza el 5 d’abril de 2030.
2. En data 2 de febrer de 2010, té entrada al registre general
de la Corporació (RE: 1.146) una sol·licitud de la Sra.
Angeles Pellisa Rius per tal que l’Ajuntament de Salou li autoritzi el traspàs de la concessió d’explotació de la parada del
Mercat Municipal número 1 al seu favor, així com, el fraccionament de la corresponent taxa a liquidar per aquest
concepte.
3. En data 18 de febrer de 2010 (RE: 2.392) la Sra. Silvia León
Paredes, actual titular de la concessió de la parada número 1
del Mercat Municipal, manifesta la seva voluntat de traspassarla a favor de la Sra. Angeles Pellisa Rius, adjuntant un
contracte privat de traspàs de dita parada signat per les parts
interessades.
4. El 3 de setembre de 2010 se li notifica a la senyora Pellisa el
requeriment de documentació per tal de poder procedir a la
tramitació de la seva sol·licitud.
5. El 13 de setembre la Sra. Silvia León Paredes, amb DNI
39.939.079-Q, cedeix la garantia definitiva per import de
793,34 euros a favor de la part cessionària.
6. El dia 25 de novembre de 2010, la Sra. Pellisa aporta tota la
documentació necessària per l’acreditació del dret de traspàs
de la parada número 1 del Mercat Municipal de Salou.

general existeixi, es satisfarà la quantitat que l’Ajuntament consideri
convenient, o s’exercirà el sistema de concessió que s’estimi adient.
L’expedició de permisos queda subjecta a les següents normes:
c) Als traspassos per actes intervius, els drets seran del 50% sobre
l’import que a continuació es valora (com a mínim) per cada
parada:
Lleteries, floristeries, perfumeries, drogueries,
cellers, altres ..........................................4.824,45 euros”
Resolució
Per tant, resolc:
1. Autoritzar el traspàs de la concessió de la parada número 1
del Mercat Municipal per part de la seva titular actual, Silvia
León Paredes, NIF 39.939.079-Q, a favor de la Sra. Angeles
Pellisa Rius, amb NIF 40.934.989-A, per destinar-la a l’activitat d’arranjament de roba. La part cessionària, Sra. Angeles
Pellisa Rius, queda subrogada per aquest traspàs en tots els
drets i obligacions que corresponien a la part cedent i que
deriven de la titularitat de l’explotació de la parada, inclusivament en la garantia definitiva constituïda per la part cedent.
La concessió es regeix, quant a l’ús que faculta, per les ordenances municipals de mercats, pel plec de condicions econòmicoadministratives aprovat el 30 de juny de 1994, que va
regir la concessió que ara es traspassa i, amb caràcter
supletori, pel Reglament de patrimoni de les entitats locals de
Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
2. La Sra. Angeles Pellisa Rius està obligada a liquidar la taxa
corresponent a aquesta autorització de traspàs de la concessió
en la quantia establerta a les vigents ordenances fiscals i a
quants drets, cànons i tributs gravin l’ocupació, utilització i
explotació de la parada del Mercat Municipal atorgada.
3. Informar a la cessionària, Sra. Pellisa, que la data de finalització de la concessió de l’explotació de la parada traspassada al seu favor és el dia 5 d’abril de 2030.
4. Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a la part cedent i a
la cessionària amb l’advertència dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i adjuntant-li una còpia compulsada del
Plec de condicions de la concessió; i que se’n doni trasllat al
Servei de Gestió Tributària i a la Tresoreria Municipal.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.”
El qual es notifica mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, als efectes previstos a l’article 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Fonaments de dret
1. Ordenances municipals de mercats, aprovades per acord
plenari de 15 de desembre de 1970 (BOPT de 12 de gener
de 1971), art. 17.
2. Plec de condicions econòmicoadministratives, aprovat el 30
de juny de 1994, que va regir l’adjudicació de la concessió
d’ús i explotació de la parada núm. 1 del Mercat a favor de
la Sra. Antonia Oms Sanmartí.
3. Normativa reguladora de la contractació de les
Administracions Públiques quant als requisits de capacitat i
solvència per ser contractista de l’Ajuntament de Salou.
4. Ordenança fiscal núm. 16 ( any 2011 ) – taxa per la prestació
de serveis en instal·lacions i espais municipals:

Salou, 22 de febrer de 2011. – El secretari general, Francisco
Alijo Moyano.

“Article 6.4.: per l’expedició, la renovació dels permisos o autoritzacions per utilitzar els llocs de venda, espais, locals o patents als
mercats municipals, fins a la finalització de la concessió que de forma

A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova

2011/2319 – AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Anunci
Normativa reguladora: article 169.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 20.1 del RD 500/90
Pressupost general
Exercici de 2011
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el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba
exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general
per a l’exercici 2011, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en
la sessió del dia 22 de febrer de 2011.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu
enumerats en el punt 2 de l’article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies
hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
considerarà definitivament aprovat.
La Sénia, 23 de febrer de 2011. --- L’alcalde, Víctor Pla Cervera.

Primer. Revocar les atribucions delegades a la regidora Sra.
Maria Dolors Toda Esteve referents a l’obra pública, en execució,
“Remodelació del carrer Antoni Roig i Plaça de la Font”, atribucions
que seran exercides per l’Alcalde.
Segon. Notificar la present resolució a la regidora Sra. Toda i als
caps de les diferents àrees, serveis i dependències municipals.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple i a la Junta de
Govern Local.
Quart. Publicar la present resolució pel seu general coneixement,
en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i pàgina web
municipal, de conformitat amb l'article 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i 13.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Cinquè. El present Decret tindrà efectes des de la data del mateix.
La qual cosa es fa pública en compliment de l’acord transcrit.
Torredembarra, 18 de febrer del 2011. – L’alcalde, Daniel
Masagué Pere.

2011/2318 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Servei de Contractació, Compres i Subvencions
Secció de Contractació d’Obres i Serveis

2011/2462-U – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
De l’Ajuntament de Tarragona referent a l’adjudicació del
projecte bàsic i d’execució de reforma de les zones verdes de la
plaça Major del barri de Sant Salvador.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Contractació d’Obres i Serveis.
c) Número d’expedient: 215/10
d) Perfil de contractant:
http://economiaicontractacio.tarragona.cat.

Secció

de

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: obres
b) Descripció: projecte bàsic i d’execució de reforma de les
zones verdes de la plaça Major del barri de Sant Salvador
c) CPV: 45000000

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torredembarra, en
la seva sessió ordinària del 24 de febrer de 2011, ha aprovat definitivament el projecte constructiu de l'ampliació del Cementiri
Municipal de Torredembarra, redactat per part de l’enginyer de
Camins, Canals i Ports municipal, Sr. Francesc Xavier Zamora
Fernández, en tant que transcorregut el termini establert, no s'han
presentat al·legacions.
D’acord amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis, s'exposa
al públic durant el termini de 15 dies, per tal que els interessats
puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.
Torredembarra, 24 de febrer de 2011. --- L’alcalde, Daniel
Masagué Pere.

2011/2334 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Anunci
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: negociat sense publicitat
4. Pressupost de licitació: 199.650,88 euros amb un 18% d’IVA
que és 35.937,16 euros. Total 235.588,04 euros.
5. Adjudicació
a) Data: 10-02-2011
b) Contractista: SERVIAL OBRES I SERVEIS, SL
c) Import d’adjudicació: 192.084,11 euros amb un 18%
d’IVA que és 34.575,13 euros. Total 226.659,24 euros.
d) Data de formalització: 18-02-2011
Tarragona, 22 de febrer de 2011. -- El secretari general, Joan
Anton Font Monclús.

2011/2357 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
En data 18 de febrer de 2011 l’alcalde ha dictat el Decret 340,
del qual es transcriu literalment la seva part resolutiva:

No havent-se pogut practicar la notificació a l'interessat Sr. JESUS
ALBERTO POLANCO IGLESIAS, i, en compliment de l'article 59.5 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per mitjà
del present EDICTE es comunica a l'interessat Sr. JESUS ALBERTO
POLANCO IGLESIAS que, per tal que pugui tenir coneixement íntegre
de l'acte que s'esmenta a continuació, pot comparèixer a les
dependències municipals de l'Ajuntament d'Ulldecona, dins del
termini de deu dies, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.
En cas de no comparèixer en el termini indicat, es considerarà
produïda la notificació a tots els efectes legals a partir del dia següent
al venciment del termini indicat.
NOTIFICACIÓ DEL FULL DE LIQUIDACIÓ D'EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA PER PART DE L'ADMINISTRACIÓ
Identificació:
Expedient: 1-12-10-3
Subjecte passiu:
Nom: Jesus Alberto Polanco Iglesias
NIF/CIF: 47653984P
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Domicili: passeig Riu Sénia, parc. E2. Molí de l'Om.
Població: 43559 El Castell
Objecte tributari:
Ejecució subsidiària segons Decret de l'Alcaldia de data
30/04/10 i relativa als treballs realitzats a l'immoble situat a la
parcel·la 125, Pol. 39, urbanització Molí l'Om.

- Declaració jurada de no tenir cap deute amb l'Ajuntament de
Valls, amb la Tresoreria General de la Seg. Social i l'Agència
Tributària.
- La regidoria de Serveis Socials podrà demanar tota aquella altra
documentació que cregui necessària per acreditar els termes de
la demanda.
3.- Partida pressupostària:
La partida que s'habilita a aquests efectes és la
20305.23300.480.05 Ajuts Personals, amb un import màxim total
de 30.000 euros.

Import liquidació:
Tarifa o quota: 440,80
Participació: 100%
Import en euros: 440,80
Ulldecona, 18 de febrer de 2011. – L’alcaldessa, Núria Ventura
i Brusca.

Valls, 23 de febrer de 2011. – El secretari en funcions, Jerónimo
Rivas Gómez.

2011/2341 – AJUNTAMENT DE VALLS

2011/2333 – AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET D L’INFANT

Edicte

Edicte

Convocatòria de subvencions del rebut d'escombraries i del rebut
d'IBI de l'habitatge habitual pel 2011

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en sessió
Plenària de 22 de desembre de 2011, va adoptar, entre altres,
l’acord següent:

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de febrer de
2010, adoptà el següent acord:
Atès que el 12 de març de 2010 es van publicar inicialment, al
BOP, les bases que regulen les subvencions del rebut d’escombraries
i del rebut d’IBI de l’habitatge habitual.
La Junta de Govern Local acorda aprovar la convocatòria per a
formalitzar les sol·licituds pel 2011:
CONVOCATÒRIA
Convocatòria per a l'atorgament de subvencions
del rebut d'escombraries i IBI per l'habitatge habitual 2011.
1.- Termini de sol·licituds
Del 7 de març a l'1 d'abril de 2011, ambdós inclosos.
2.- Tramitació:
Per formalitzar les sol·licituds, segons model estàndard, hauran
d’adreçar-se a:
- Les dependències dels serveis socials municipals situades a la
Muralla del Carme, 24 entr 5. Telf. 977601066, de dilluns a
divendres, en horari de 10 a 13 h.
- Les dependències dels serveis socials municipals situades a
Casa Caritat (ctra. Pla, 37 A), Telf. 977614040, de dilluns a
divendres, en horari de 10 a 13 h.
- Les dependències de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (pl. del Blat,
1), Telf. 977601050, de dilluns a divendres de 9 a 14, i
dimarts i dijous de 17 a 19:30 h.
Les sol·licituds s’acompanyaran amb la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Fotocòpia dels justificants d’ingressos de la unitat familiar:
- Certificat de totes les pensions emès per INSS o organisme
corresponent.
- Certificat d’empresa de l’any 2010
- Certificat d’atur dels majors de 16 anys.
- Fotocòpia de justificants de despeses de l’habitatge:
- Rebut de lloguer del 2011 o rebut d'hipoteca 2011.
- Fotocòpia del rebut d’escombraries 2010.
- Fotocòpia rebut IBI 2010.
- Fotocòpia del títol de família monoparental.

Expedient:
Projecte d’urbanització d’espais lliures del Pla parcial PPR-6
“Camí de la Porrassa” promogut per INCASOL, al terme municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al
Territori de 20 de desembre de 2010.
L´Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze membres assistents (7
de CIU, 3 del PSC, 1 d’ERC i 1 de l’entesa-FIC) que representen la
majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen,
ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització dels
espais lliures del Pla parcial PPR-6 “Camí de la Porrassa” promogut
per l´Institut Català del Sòl (INCASOL), si bé s’haurà de tenir en
compte les prescripcions transcrites de les Administracions competents
en virtut de la legislació sectorial.
Segon.- Remetre una còpia diligenciada d’aquest projecte a la
Comissió Territorial d´Urbanisme en virtut del que disposa l’article
113-2 g) per remissió de l’article 87-6 del Decret-Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d´urbanisme.
Tercer.- Notificar aquest acord a la tècnica urbanista als efectes
de que procedeixi a la publicació d’aquest acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província a Tarragona i al Diari oficial
de la Generalitat, en compliment del que disposa l’article 100 i 101
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Quart.- Notificar aquest acord a l’INCASOL, als Serveis Tècnics
municipals, a la Tècnica urbanista i al President de l’Associació administrativa de cooperació “Camí de la Porrassa”.
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del
Contenciós Administratiu a Tarragona, en el termini de dos mesos
comptats des de la publicació edictal de l’aprovació definitiva
d´aquest projecte d´urbanització, d´acord amb el que disposa l’article 107.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i els articles
10.1 b), 25.2 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa de 13 de juliol de 1998.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 23 de febrer de 2011. --- La
secretària general, M. Àngel Benedicto.
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ANNEX

PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’ESPAIS LLIURES DEL PLA PARCIAL
PPR-6 “CAMÍ DE LA PORRASSA” PROMOGUT PER INCASOL AL
TERME MUNICIPAL DE VANDELLOS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Antecedents
El projecte de tractament d’espais lliures que es presenta s’ajusta
al previ projecte d’urbanització dels espais lliures del Pla parcial
(P.P.R.6) “Camí de la Porrassa” a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Estat actual projecte
El perímetre dels espais verds inclosos en el present projecte s’encaixa en els determinats pel projecte d’urbanització. El sector a urbanitzar, del qual el present projecte defineix els espais lliures, limita al
nord amb el traçat de nova construcció del ferrocarril d’alta velocitat,
al sud, per la carretera nacional N-340 de Barcelona a Cadis, a
l’est, per la carretera C-44 de Móra d’Ebre a l’Hospitalet de l’Infant.
Essent la superfície total dels espais lliures a ordeanar 47.250
m².
El projecte d’urbanització on s’enmarca el present projecte es
troba en fase d’execució.Com a condicionants de projecte destacar,
pel que fa a l’àmbit de la riera, que queda encaixonada en una topografia d’alts desnivells i sostinguda amb escolleres i preses de formigó
al pas dels vials. En la resta d’espais que resten lliures en el mencionat
projecte d’urbanització destacar la prexistència de nombroses
espècies arboreas com pins blancs, oliveres i garrofers, alguns d’ells
traspantats als espais lliures en el procés d’obra del projecte d’urbanització.
Objecte del projecte
L’objecte del document és la definició dels espais lliures del Pla
parcial (P.P.R.6) “Camí de la Porrassa” a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
-

El projecte té els següents objectius:
Ordenació dels espais lliures de la zona urbanitzada
Establir usos per aquests espais lliures de condició pública
Integrar l’àmbit a urbanitzar als condicionats paisatgistics de
l’entorn
- Establir un sistema coherent als condicionats ambientals i
climàtics del lloc.

Descripció de l’ordenació
La proposta pretén reordenar els diferents espais públics i de
lleure del sector residencial a urbanitzar. Que esdistribueixen en diferents àmbits clarament diferenciables:
Un eix transversal que atravessa l’àmbit i es desenvolupa en la
llera i els marges d’una riera, el projected’urbanització preveu per
aquest espai una cubeta trapezoïdal que es situa entre les cotes inundables calculades per als períodes de retorn de 500 anys i 100
anys. Aquesta zona serà ajardinada amb diferents sembres i plantacions d’espècies herbàceas. En les zones més altes dels talussos,
lliures de perills d’inundació i que voregen els carrers, s’hi plantarà
arbrat. En certs punts petites tires conformades d’escales i paviment
de formigó permetran accedir a la llera i travessar aquest espai transversalment. Aquesta zona correspon al que s’ha anomenat en el
projecte “Àmbit C”. La superfície d’aquesta zona és de 18.334 m²
Aquest eix acaba en un fons format per un talús i una explanada
arbrada que es reforça amb plantació d’espècies arbòrias que en el
seu contacte amb la N-340 s’estableixen com un coixí verd de
protecció a aquesta infrastructura. La peça té continuïtat a l’altre banda
de la carretera amb una altra peça de verd boscós que es fon en les
restes de bosquines preexistents i on s’ubica una zona de pic-nic.
Aquestes zones corresponen al que s’ha anomenat en el projecte
“Àmbit D” i “Àmbit E”. La superfície d’aquestes zones és de 16.989 m².
Al límit nord s’estableix també un verd de protecció vers el nou
traçat del ferrocarril d’alta velocitat i la carretera C-44 amb planta-

cions de masses arbòrias i hidrosembres d’herbàcies enmig d’un camí
que es construeix per donar continuïtat a l’eix de la riera cap aquesta
massa boscosa. També es tracta una franja de limit visual amb plantacions d’arbustives Aquesta zona correspon al que s’ha anomenat en
el projecte “Àmbit B”. La superficie d’aquesta zona és de 7.552 m².
Una plaça s’ordena de manera que conformi una connexió entre
la futura estació del ferrocarril d’alta velocitat amb els possibles usos
comercials projectats a l’altra banda. La plaça s’ordena en la cota
dels actuals camps agrícoles ja que aquest nivell ens manté una perspectiva dels boscos adjacents a la vegada que es manté fora de la
visual l’àrea destinada a l’estació. El desnivell que permet ocultar la
visual de l’estació es salva amb una rampa i unes escales recolzades
en murs que segueixen les traces dels murs agrícoles organitzant
l’espai.
Aquesta zona correspon al que s’ha anomenat en el projecte
“Àmbit A”. La superfície d’aquesta zona és de 3.300m².
En una peça de la parcel·lària es situa una zona polivalent acompanyada d’arbrat i verd. Aquesta zona correspon al que s’ha
anomenat en el projecte “Àmbit F”. Aquesta zona està equipada amb
jocs infantils limitats per una tanca de fusta, mobiliari urbà i àreas
d’estada de sauló.
La superfície d’aquesta zona és de 1.075 m².
Per finalitzar, s’ha inclòs en el present projecte dins el que
s’anomena “Àmbit G:viari” el que correspont a la plantació i reg de
l’arbrat viari proposat en el projecte previ d’urbanització.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL
2011/2288 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE REUS

Edicto
Secretario judicial, Fernando Pecino Robles
Según lo acordado en la demanda 376/2010-L, seguidos en
este Juzgado a instancia de Nadira Siar contra CONSTRUCCIONES
EN GENERAL COVEL SL, DRISS JAMAAI y FOGASA en relación a
reclamación de cantidad por el presente se notifica a DRISS JAMAAI
que en fecha 01/02/2011 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente, y que en
fecha 01/02/2011 se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Sentencia: JUZGADOS DE LO SOCIAL UNO DE LOS DE REUS
Reus (TARRAGONA) PROCEDIMIENTO 376/2010 ACTORA: D.
NADIRA SIAR DEMANDADA: CONSTRUCCIONES EN GENERAL
COVEL SLD., DRISS JAMAAI, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
SENTENCIA NÚM. 35/2011.- En REUS, a uno de febrero de dos
mil once. Vistos por mí, D. ÁNGEL ELÍAS PÉREZ NÚÑEZ, magistradojuez sustituto del Juzgado de lo Social número UNO de los de REUS,
los autos seguidos con el número 376/2010, en los que interviene
como parte actora D. NADIRA SIAR, que actúa bajo la representación letrada de Sr/Sra Hilal Tarkou Lahlimi, contra CONSTRUCCIONES EN GENERAL COVEL SL, que no comparece, se resuelve
en virtud de los siguientes FALLO Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por D. NADIRA SIAR contra CONSTRUCCIONES EN GENERAL COVEL SL, D. DRISS JAMAAI y
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. Que debo condenar y condeno
a CONSTRUCCIONES EN GENERAL COVEL SL a pagar a D.
NADIRA SIAR la cantidad de 3394,31 euros en concepto de salarios
más el 10% de intereses moratorios.
Que debo condenar y condeno a CONSTRUCCIONES EN
GENERAL COVEL SL a pagar a D. NADIRA SIAR la cantidad de
1315.13 euros en concepto de indemnización por falta de preaviso
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de 15 días e indemnización fin de contrato más los intereses procesales desde dictada la sentencia. Que debo absolver y absuelvo a
D. DRISS JAMAAI. Que debo condenar y condeno subsidiariamente
al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL para el supuesto de insolvencia
de la empleadora y hasta los límites legalmente establecidos para
dicho instituto. Que no hay expresa condena en costas. Notifíquese
la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que la misma no es
firme y cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en plazo de cinco
días a contar desde el siguiente a la notificación, anunciándolo ante
este Juzgado y designando Letrado que ha de interponerlo. Asimismo,
si el recurrente no ostenta la condición de trabajador y no goza del
beneficio de la justicia gratuita, deberá presentar resguardo de haber
ingresado el importe de las cantidades por las que se condena en la
cuenta abierta en este Juzgado en la entidad bancaria BANESTO o
presentar aval solidario de entidad financiera por dicho importe, así
como resguardo del preceptivo depósito para interponer el recurso de
suplicación de 150,25 euros en la misma cuesta. De no cumplirse
estos requisitos, se le tendrá por desistido. Así por esta mi sentencia,
la pronuncio, mando y firmo.
Auto: se desestima el incidente de nulidad de actuaciones y se
confirma la validez del acto de juicio practicado el 6-10-2010. Que
debo condenar en costas provocadas por el incidente de nulidad a
D. DRISS JAMAAI. Apreciándose temeridad en la interposición del
incidente de nulidad por parte de D. DRISS JAMAAI, procede imponerle una multa de 90.00 euros conforme al art 241.2 de la LOPJ.
Ábrase pieza separada de multa contra D. DRISS JAMAAI. Líbrese
testimonio de este auto e incorpórese a la pieza de multa abierta
contra el promotor del incidente y procédase a oír al sancionado con
la multa previo a resolver su imposición. Notifíquese la presente a las
partes poniendo en su conocimiento que no cabe recurso contra ella
y es firme. Así lo mando y firmo.
Y para que sirva de notificacion en forma a la precitada DRISS
JAMAAI, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Tarragona, a los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Reus, a veintiuno de febrero de dos mil once. – El secretario
judicial (ilegible).

2011/2291 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE REUS

Edicto
Secretario judicial, Fernando Pecino Robles
Según lo acordado en la demanda 436/2010-L, seguidos en
este Juzgado a instancia de Mohamed Charfah contra Rabesterra
Construcciones y Montajes SL y FOGASA en relación a Reclamación
de cantidad por el presente se notifica a Rabesterra Construcciones y
Montajes SL que en fecha 29/10/2010 se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
JUZGADOS DE LO SOCIAL UNO DE LOS DE REUS Reus
(TARRAGONA) PROCEDIMIENTO 436/2010 ACTORA: D.
MOHAMED CHARFAH DEMANDADA: RABESTERRA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SL, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
SENTENCIA NÚM. 496/2010. En REUS, a veintinueve de octubre
de dos mil diez. Vistos por mí, D. ÁNGEL ELÍAS PÉREZ NÚÑEZ,
magistrado-juez sustituto del Juzgado de lo Social número UNO de
los de REUS, los autos seguidos con el número 436/2010, en los
que interviene como parte actora D. MOHAMED CHARFAH, que
actúa asistido del Letrado Sr. SERGIO ONTOSE GALLEGO, contra
RABESTERRA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SL y FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL, que no comparecen, se resuelve en virtud de
los siguientes: FALLO. Que debo estimar y estimo parcialmente la
demanda interpuesta por D. MOHAMED CHARFAH contra RABES-

TERRA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SL y el FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL, por lo que debo condenar y condeno a
RABESTERRA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SL a pagar a D.
MOHAMED CHARFAH: a.- la cantidad debida en concepto de
salarios, cuyo montante es de 8961.02 euros más el 10% de intereses moratorios; y b.- la indemnización por fin de obra de 517.68
euros más los intereses procesales del 517 de la LEC. Que debo
condenar y condeno a FONDO DE GARANTÍA SALARIAL subsidiariamente al pago de los salarios e indemnización hasta los límites
legales establecidos para dicho instituto. Que no hay expresa
condena en costas. Notifíquese la presente resolución a las partes,
advirtiéndoles que la misma no es firme y cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en plazo de cinco días a contar desde el siguiente a la
notificación, anunciándolo ante este Juzgado y designando Letrado
que ha de interponerlo. Asimismo, si el recurrente no ostenta la
condición de trabajador y no goza del beneficio de la justicia
gratuita, deberá presentar resguardo de haber ingresado el importe
de las cantidades por las que se condena en la cuenta abierta en
este Juzgado en la entidad bancaria BANESTO con núm. 04010000-60-0436-10 o presentar aval solidario de entidad financiera
por dicho importe, así como resguardo del preceptivo depósito para
interponer el recurso de suplicación de 150,25 euros en la misma
cuesta. De no cumplirse estos requisitos, se le tendrá por desistido. Así
por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada
Rabesterra Construcciones y Montajes SL, cuyo domicilio se
desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que
revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Reus, a veintiuno de febrero de
dos mil once. – El secretario judicial (ilegible).

2011/2296 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte
Secretari/a: FERNANDO PECINO ROBLES
Tal com s'ha disposat a l'executòria núm. 11/2011, seguida en
aquest Jutjat Social de Reus a instància de JUAN FRANCISCO
MARTOS SORROCHE contra JOMALSA SYSTEM S.L., mitjançant
aquest edicte es notifica a la/les entitat/s executada/ades, la interlòcutoria de data 22 de febrer de 2011, en la qual es redsolt incident
de no readmissió. La part dispositiva d'aquesta resolució diu literalment:
"Desestimar la acción ejecutiva interpuesta por D. JUAN FRANCISCO MARTOS SORROCHE contra JOMALSA SYSTEM SL y
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL por prescripción de la acción.Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que la
misma no es firme y contra ella cabe recurso de Reposición a interponer en un plazo de cinco días.- Así por este mi auto, lo pronuncio,
mando y firmo.-"
Reus, vint-i-dos de febrer de dos mil onze. – EL SECRETARI
JUDICIAL (il·legible).

2011/2302 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte
FAIG SABER:
Que, d'acord amb la resolució de data 14.02.2011, dictada en
aquestes actuacions, que se segueixen a instància de Benaissa
Bouchikh i ABDELKADER BOUCHIKH contra VINUMCHELI, S.L. i

32

Dilluns, 7 - 3 - 2011

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 54

FOGASA en reclamació de reclamació de quantitat, cito l'empresa
VINUMCHELI, S.L., en parador ignorat, perquè comparegui davant
la sala d'audiències d'aquest organisme el proper dia 24/05/2011
a les 09:30 hores per celebrar els actes de conciliació i, si escau,
de judici, que tindran lloc en convocatòria única però successiva (les
conciliacions davant el secretari judicial i el judici davant el magistrat
jutge en substitució).
L'adverteixo que hi ha de comparèixer amb els mitjans de prova
dels quals intenti valer-se i que la seva incompareixença injustificada
no impedirà que tinguin lloc els actes de conciliació i del judici, que
continuarà sense necessitat de declarar la seva rebel·lia, i se la considerarà conforme amb els fets de la demanda.
Aquesta notificació es publica al Butlletí Oficial de la Província, i
les següents s'afixaran al tauler d'anuncis d'aquesta oficina judicial,
llevat que la resolució o la cèdula tinguin forma d'interlocutòria o
sentència, d'acord amb el que estableix l'article 59 de la LPL.
I, perquè serveixi de notificació, expedeixo aquest edicte.
Reus,14 de febrer de 2011. – El secretari judicial, Fernando
Pecino Robles.

decreto dictado en fecha 14.02.2011 cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Se declara al ejecutado TALLER DE MECANIZADO SERCAMP SL
en situación de insolvencia legal total por importe de 8.307,30
euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, procediéndose, asimismo, al archivo de las actuaciones
previa anotación en el libro correspondiente y sin perjuicio de
continuar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del/de la ejecutado/a.
Publíquese la presente resolución mediante edicto en el Boletin
Oficial del Registro Mercantil.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndoles que contra esta resolución cabe recurso de
reposición a presentar dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes
a su notificación (art. 451 de la LEC).
Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada
TALLER MECANIZADO SERCAMP SL expido el presente que firmo, en
Reus, a catorce de febrero de dos mil once. – EL SECRETARIO
JUDICIAL (ilegible).

2011/2303 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

Edicto
Secretario judicial: Fernando Pecino Robles
En méritos de lo acordado en la Ejecutoria núm. 275/2010N, seguida en este Juzgado de lo Social núm. 1 de Reus a
instancias de Torcuato Sanchez Gallardo contra TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES MAPESA, SA por el presente se notifica a la
entidad ejecutada TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MAPESA,
SA en atención a su domicilio desconocido el decreto dictado en
fecha 14.02.2011 cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Se declara al ejecutado TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
MAPESA, SA en situación de insolvencia legal total por importe de
9104,21 euros euros. Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, procediéndose, asimismo, al archivo de las
actuaciones previa anotación en el libro correspondiente y sin
perjuicio de continuar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del/de la ejecutado/a.
Publíquese la presente resolución mediante edicto en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndoles que contra esta resolución cabe recurso de
reposición a presentar dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes
a su notificación (art. 451 de la LEC).
Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MAPESA SA expido el presente
que firmo, en Reus, a catorce de febrero de dos mil once. – EL SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2011/2304 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

Edicto
Secretario judicial: Fernando Pecino Robles
En méritos de lo acordado en la Ejecutoria núm. 274/2010-N,
seguida en este Juzgado de lo Social núm. 1 de Reus a instancias de
Dimitru Gabriel Grozayu contra TALLER DE MECANIZADO SERCAMP
SL por el presente se notifica a la entidad ejecutada TALLER MECANIZADO SERCAMP SL en atención a su domicilio desconocido el

2011/2311 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

Edicto
Secretario judicial: Fernando Pecino Robles
Según lo acordado en los autos 376/2010-L, seguidos en este
Juzgado a instancia de Nadira Siar contra CONSTRUCCIONES EN
GENERAL COVEL SL, DRISS JAMAAI y FOGASA en relación a
Reclamación de cantidad por el presente se notifica a DRISS JAMAAI
en ignorado paradero la providencia dictada en los presentes autos
en fecha 01/02/2011, cuyo tenor literal de su parte dispositiva
dice: acordado por auto imposición de multa a Driss Jamaai por
temeridad en la interposición del incidente de nulidad de actuaciones con propuesta sancionadora de 90,00 euros, procédase a
notificar personalmente al sancionado con audiencia por 10 días
para que haga las alegaciones que estime pertinente. Habida
cuenta la imposibilidad de la notificación anterior en el domicilio por
él facilitado, procédase a la averiguación de domicilio del
sancionado en las bases de datos de Estadística para intentar la
notificación personal previo a acudir a la vía de edictos. Notifíquese
la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que no es firme y
que contra la misma podrán interponer recurso de reposición, ante
esta oficina judicial en el plazo de cinco días hábiles, a partir de su
notificación, siendo exigible, para su viabilidad, la constitución de
un depósito de 25 euros en la cuenta núm. 0401-0000-60-037610 que este Juzgado tiene abierta en BANESTO, requisito de cuyo
cumplimiento quedan exentos quienes tengan la condición de trabajador o de beneficiario del rémigen Público de la Seguridad Social
(Disp. Adic. 15ª LOPJ, añadida por la L.O. 1/2009 de 3 de
noviembre). Debiendo expresar la infracción en que haya incurrido
la resolución. Sin estos requisitos no se admitirá el recurso. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la
resolución recurrida (artículo 184.3 L.P.L.). Así lo manda y firma la
magistrado juez. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada DRISS
JAMAAI, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la Oficina judicial y para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Reus, a veintiuno de febrero de dos mil once. – EL SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).
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2011/2337 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

2011/2602 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

Edicto

Edicto

Secretario judicial: Fernando Pecino Robles
En méritos de lo acordado en la Ejecutoria núm. 93/2009-MJ,
seguida en este Juzgado de lo Social núm. 1 de Reus a instancias de
Mimoun Bakkali contra Construcciones Obras y Proyectos Reus S.L.
por el presente se notifica a la entidad ejecutada Construcciones,
Obras y Proyectos Reus S.L. en atención a su domicilio desconocido
el decreto dictado en fecha 21-02-2011 cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
"Se declara al ejecutado Construcciones Obras y Proyectos Reus
S.L. en situación de insolvencia legal por importe de 16.575,36
euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, procediéndose, asimismo, al archivo de las actuaciones
previa anotación en el libro correspondiente y sin perjuicio de
continuar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del/de la ejecutado/a.
Publíquese la presente resolución mediante edicto en el Boletin
Oficial del Registro Mercantil.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndoles que contra esta resolución cabe recurso de
reposición a presentar dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes
a su notificación (art. 451 de la LEC)".
Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada
Construcciones, Obras y Proyectos Reus S.L. expido el presente que
firmo, en Reus, a veintiuno de febrero de dos mil once. – EL SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2011/2574 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE REUS

Edicto
Secretario judicial: FERNANDO PECINO ROBLES
Por la presente cedula de citación dictada en méritos de resolución de fecha 29-10-2010 en autos instruido por este juzgado de
lo social a instancia de Jose Silva Talamino contra DISNA CHIPS S.L.
y Fogasa en reclamación de Reclamación de cantidad seguido con
el número 862/2010-XJ se cita a la mencionada empresa DISNA
CHIPS S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la
Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 10 de marzo de 2011 a las 09:30 horas de la
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el Secretario judicial y el segundo ante el Juez
o Magistrado; advirtiéndole que deberá concurrir con los medios de
prueba de que intente valerse y que la incomparecencia injustificada
del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su
rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la
demanda.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la Provincia,
a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial, salvo aquéllas que
revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 59 de la L.P.L.
Reus, uno de marzo de dos mil once. – EL SECRETARIO JUDICIAL
(ilegible).

Secretario judicial: FERNANDO PECINO ROBLES
Por la presente cedula de citación dictada en méritos de resolución de fecha 01/03/2011 en autos instruido por este Juzgado de
lo Social a instancia de JORDI VALL ROIG contra DISNA CHIPS S.L.
y Fogasa en reclamación de Reclamación de cantidad seguido con
el número 863/2010-XL se cita a la mencionada empresa DISNA
CHIPS S.L. de ignorado paradero, para que comparezca ante la
Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 10 de marzo de 2011 a las 09:46 horas de la
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el secretario judicial y el segundo ante el Juez
o Magistrado; advirtiéndole que deberá concurrir con los medios de
prueba de que intente valerse y que la incomparecencia injustificada
del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su
rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la
demanda. Asimismo se le requiere para que el día del juicio aporte
los siguientes documentos, ya que si se admite la prueba documental
y no los presenta sin causa justificada, podran tenerse por probadas
las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la
prueba acordada:
a) Partes de alta y baja del actor.
b) Copia de los contratos de trabajo del actor.
c) Copia de los Recibos de salario del actor, del último año.
d) TC1 y TC2 con relación nominal de todos los trabajadores
correspondientes al último año.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial,
salvo aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L. Reus, uno de marzo
de dos mil once. – EL SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2011/2330 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TARRAGONA

Edicto
D/Dª ANGELA IRIBAS CABRERA, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA, hace saber:
que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm. 392/2009,
instados por JONATHAN CRISTOFER VALIENTE CRUZ contra
GLOBAL MODELMOL, S.L. y JAVIER ECHEVARRI BERASTEGUI, en el
cual se ha dictado auto de desistimiento cuyo tenor literal siguiente:
Juzgado Social 1 Tarragona
Avda. Roma, 21
Tarragona Tarragona
TEL.: 977920291 FAX: 977-920 301
NÚM. CUENTA BANCARIA DEL JUZGADO 4209-0000
N.I.G.: 43148 - 44 - 4 - 2009 - 0009411
Procedimiento reclamación de cantidad 392/2009-X
Parte actora: JONATHAN CRISTOFER VALIENTE CRUZ
Parte demandada: GLOBAL MODELMOL, S.L. y JAVIER ECHEVARRI BERASTEGUI
AUTO 18/2011
Magistrada jueza, Elena Garayalde Martin
En Tarragona, a 09 de febrero de 2011.
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Que en fecha 24/03/2009 tuvo entrada en este
Juzgado de lo Social la demanda suscrita por JONATHAN CRISTOFER VALIENTE CRUZ contra GLOBAL MODELMOL, S.L. y JAVIER
ECHEVARRI BERASTEGUI en reclamación por reclamación de
cantidad señalándose para la celebración y juicio el día de hoy.
Segundo. Que siendo el día y hora señalados y llamadas las
partes, no comparece la parte actora al acto de juicio a pesar de
estar citada en forma según consta acreditado en autos, y sin que
haya alegado causa alguna que justifique su incomparecencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Vista la incomparecencia de la parte actora a los actos
señalados para el día de hoy, procede de conformidad con el art.
83 párrafo 2º del texto articulado de la L.P.L., tenerla por desistida
de su demanda, y en consecuencia proceder al archivo de los
autos.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo que procede tener por desistida de su demanda a la
parte actora, ordenando el archivo de las actuaciones sin más
trámite.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN
ante la Magistrada Jueza, que se debe presentar en este órgano
judicial en el plazo de CINCO días hábiles, contados desde el
siguiente al de la notificación, debiendo expresar la infracción en que
haya incurrido la resolución. La interposición del recurso no tendrá
efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo
184.3 L.P.L.).

"Ejecución n 30/2011
Parte ejecutante: Tomas Parra Fuentes
Parte ejecutada: BAUTEC PERSONAL EUROPA S.A. y FONDO
GARANTIA SALARIAL
PROVIDENCIA
La magistrada jueza, Elena Garayalde Martin
En Tarragona, a 17-02-011
Dada cuenta; en cuanto al otrosí digo, de conformidad con lo
solicitado cítese al Legal representante de la demandada Bautec
Personal Europea, S.A. a través de edictos a publicar en el BOP, por
encontrarse en paradero desconocido, a fin de que comparezca
personalmente a la comparencia, a los efectos de realizar la correspondiente prueba de confesión, con apercibimiento de tenerle por
confeso en caso de incomparecencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que
no es firme y que contra la misma podrán interponer recurso de reposición, ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles.
Lo manda y firma la magistrada jueza. Doy fe...
Y para que sirva de CITACIÓN al demandado LEGAL REPRESENTANTE DE BAUTEC PERSONAL EUROPEA,S.A. expido el
presente dado el ignorado paradero del mismo, haciéndole saber
que la copia de la resolución está a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social núm. Uno.
En Tarragona, a diecisiete de febrero de dos mil once. – LA
SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/2364 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TARRAGONA

Así lo acuerda y firma la magistrada jueza, de lo que doy fe.

Edicto

DILIGENCIA. Seguidamente se cumple lo acordado, y se notifica
la presente resolución a las partes.

Dª ANGELA IRIBAS CABRERA, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA, hace saber: que
en este Juzgado se ha tramitado expediente núm. 30/2011,
instados por Tomas Parra Fuentes contra BAUTEC PERSONAL
EUROPA S.A. y FONDO GARANTIA SALARIAL, en el cual se ha
dictado la Diligencia de Ordenación del tenor literal siguiente:

Y para que sirva de notificación al demandado GLOBAL
MODELMOL S.L. y JAVIER ECHEVARRIA BARASTEGUI, y se inserte en
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente dado el
ignorado paradero del mismo, haciéndole saber que la copia de la
resolución está a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de
lo Social núm. Uno. Así mismo se le advierte que sera de aplicación
en cuanto a las ejecuciones lo dispuesto en disposición transitoria
cuarta de la LPL, y por ello las sucesivas notificaciones, salvo que
revistan forma de auto o sentencia, se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial.
En Tarragona, a nueve de febrero de dos mil once. – LA SECRETARIA JUDICIAL, ANGELA IRIBAS CABRERA.

2011/2354 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TARRAGONA

Edicto
D/Dª ANGELA IRIBAS CABRERA, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. UNO DE LOS DE TARRAGONA, hace
saber: que en este Juzgado se tramita INCIDENTE DE NO
READMISIÓN núm. 30/2011, instados por Tomas Parra Fuentes
contra BAUTEC PERSONAL EUROPA S.A. y FONDO GARANTIA
SALARIAL, en el cual se ha dictado la Providencia del siguiente
tenor literal:

"DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Secretaria judicial, Angela Iribas Cabrera
En Tarragona, a 17-02-011
Habiendo persentado el trabajador TOMAS PARRA FUENTES,
exigiendo el cumplimento por el empresario BAUTEC PERSONAL
EUROPA,S.A. de la obligación de readmisión, cítese a las partes de
comparecencia de conformidad con lo dispuesto en el artº 278 de
la LPL para el próximo día 16 de MARZO, a las 11:30 horas de su
mañana; y, advirtiéndose a las partes que no se suspenderá dicho
acto por falta de asistencia de la demandada citada en forma y que
si la parte actora no compareciere ni alegare justa causa que a
criterio de este Juzgado se lo impida, se le tendrá por disistida de su
solicitud procediéndose al archivo de las presentes actuaciones sin
más trámite..."
Y para que sirva de citación al demandado BAUTEC PERSONAL
EUROPA,S.A. expido el presente dado el ignorado paradero del
mismo, haciéndole saber que la copia de la resolución está a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social núm. Uno.
En Tarragona, a diecisiete de febrero de dos mil once. – LA
SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).
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2011/2307 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los
autos seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº
109/2010 a instancias de Andreu BORI RUBIO en reclamación de
DESPIDO, se cita a Tornado Expres S.L. en ignorado paradero,
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito en Avda.
Roma nº 21 de Tarragona, el próximo día 9 DE MARZO A LAS
9:15 horas de su mañana, para la comparecencia señaladda y al
que concurrirá con todos los medios de prueba de que intente
valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones se
harán en estrados.
Tarragona, dieciséis de febrero de dos mil once. – LA SECRETARIA JUDICIAL, AMANDA WISE PEREZ GRANELL.

2011/2358 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por el presente se notifica a la empresa ejecutada SOLE CABRE
PROMOCIONS S.L., en ignorado paradero, que en el día
24.02.11 se ha dictado AUTO de ejecución declarado incurso en
apremio al deudor por un importe principal de 3.189,68 euroa, más
la suma de 956,90 euros presupuestados provisionalmente para
costas. Todo ello en demanda instada por FRANCESC GUIU
ALGUERO con el número de orden 679/2008.
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.
Dado en Tarragona, a veinticuatro de febrero de dos mil once. –
La secretaria judicial, Amanda Wise Pérez Granell

2011/2359 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 1151/2008
a instancias de WEIPING PAN en reclamación de CANTIDAD, se
cita a HONGLI LIU SL en ignorado paradero, para que comparezca
ante este Juzgado de lo Social sito en Avda. Roma nº 21 de
Tarragona, para la cealebración de juicio ora el próximo día 23 de
mayo a las 11:15 horas de su mañana, caso de no lograrse
avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de prueba de
que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por
falta de asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones
se harán en estrados.
Tarragona, veinticuatro de febrero de dos mil once. – LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/2361 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en los autos seguidos ante este Juzgado
de lo Social nº 2 con el nº 1311/2008 a instancias de PEDRO
BUCIEGAS DELGADO en reclamación de CANTIDAD, se cita a
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MOVER, SL en ignorado
paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito

en Avda. Roma nº 21 de Tarragona, el próximo día 20 de junio a
las 11:45 horas de su mañana, para la conciliación y a las el juicio,
caso de no lograrse avenencia, y al que concurrirá con todos los
medios de prueba de que intente valerse, advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia del demandado y que las
siguientes notificaciones se harán en estrados.
Tarragona, veinticuatro de febrero de dos mil once. – LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/2362 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 1271/2008
a instancias de JAIME VILAMAJO SIMON en reclamación cantidad,
se cita a METAL SPEC, SLU en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito en Avda. Roma nº 21 de
Tarragona, el próximo día 2 de junio a las 10:15 horas de su
mañana, para la conciliación y juicio, caso de no lograrse
avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de prueba de
que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por
falta de asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones
se harán en estrados.
Tarragona, veinticuatro de febrero de dos mil once. – LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/2363 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 1119/2008
a instancias de ABDELALI AMRANI en reclamación de CANTIDAD,
se cita a INICIATIVES I PROMOCIONS VIDA S.L en ignorado
paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito
en Avda. Roma nº 21 de Tarragona, el próximo día 9 de mayo a las
10:45 horas de su mañana, al que concurrirá con todos los medios
de prueba de que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia del demandado y que las siguientes
notificaciones se harán en estrados.
Tarragona, veinticuatro de febrero de dos mil once. – LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/2367 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 852/2010
a instancias de Oleksandr Moiseyev en reclamación de DESPIDO, se
cita a PLAYAS DE TORREDEMBARRA, S.L. en ignorado paradero,
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito en Avda.
Roma nº 21 de Tarragona, el próximo día 8 de abril a las 10:15
horas de su mañana, para la conciliación y a las 10:30 horas el
juicio, caso de no lograrse avenencia, y al que concurrirá con todos
los medios de prueba de que intente valerse, advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia del demandado y que las
siguientes notificaciones se harán en estrados.
Tarragona, veinticuatro de febrero de dos mil once. – LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).
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2011/2368 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto
PROMOCIONES SONANE SL, en ignorado paradero, que en el
día 24/02/11 se ha dictado AUTO de ejecución declarado incurso
en apremio al deudor por un importe principal de 1.562,89 euros,
más la suma de 468,86 euros presupuestados provisionalmente para
costas. Todo ello en demanda instada por JUAN PEÑA MUÑOZ con
el número de orden 894/2008.
La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.
Dado en Tarragona, a veinticuatro de febrero de dos mil once. –
La secretaria judicial, Amanda Wise Pérez Granell

Y para que sirva de notificación en forma a CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICOS E INSTALACIONES LLAMBRICH VILA Y SOLE, S.L.,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan
forma de auto o sentencia, se harán en estrados; y para su inserción
en el BOP y tablón de anuncios de este Juzgado a los efectos pertinentes, expido el presente edicto.
Firma (ilegible).

JUTJATS D’INSTRUCCIÓ
2011/2350 – JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº. 4
DE EL VENDRELL

Edicto
2011/2327 – JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE TORTOSA

Edicto
Según lo acordado en la ejecución 39/2011-I, seguida en este
Juzgado a instancia de OTMANE NGADI contra la empresa
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES LLAMBRICH
VILA Y SOLE, S.L., por el presente se notifica a la citada empresa, en
ignorado paradero y con último domicilio conocido en c/ Major 10
L'Ametlla de Mar, el auto despachando ejecución dictado en los
presentes autos en fecha 23-02-11, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
Dicto la orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancias de OTMANE NGADI contra CONSTRUCCION DE EDIFICICIOS E INSTALACIONES LLAMBRICH VILA Y SOLE, S.L.
Despacho ejecución por la cantidad de 4.295 euros más la de
858 euros para asegurar el pago de los intereses que puedan devengarse durante la ejecución y el pago de las costas de ésta, sin
perjuicio de ulterior liquidación.
Notifíquese esta resolución y el posterior decreto que, en su caso,
se dicte, en la forma prevista en el artículo 553 de la LEC, junto con
entrega de una copia de la demanda ejecutiva, a la parte ejecutada,
sin citación ni emplazamiento para que, sin perjuicio de oponerse a
la ejecución si le conviene, pueda personarse en la ejecución en cualquier momento, y se entenderán con ella, en tal caso, las ulteriores
actuaciones y también al FOGASA.
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas citaciones y
emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en los estrados de
este Juzgado.
Advierto a las partes que deben comunicar a este Juzgado cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso. Así como los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la Oficina judicial (artículo 155.5 de la LEC).
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formular la parte ejecutada en el plazo de diez
días, a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución (artículo 551 de la LEC).
Lo acuerda y manda la Ilma. Meritxell Garcia Redondo, magistrada-juez en sustitución del Juzgado de lo Social Único de Tortosa.
La magistrada-juez en sustitución,

La secretaria judicial,

D./Dª. MARIA JOSÉ ALONSO CUÑAT, secretario/a judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número CUATRO de El
Vendrell (Tarragona), hago saber:
Que en los autos de Juicio de Faltas número 5/11, seguidos por
una falta de coacciones, a instancias de Concepción Martinez
Alvarez, contra Eduardo Camarasa, se ha dictado SENTENCIA,
cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
Que debo absolver y absuelvo a Eduardo Camarasa de la falta
que se le venía imputando, declarando las costas de oficio.
Notifíquese a las partes, con apercibimiento de que contra la
misma cabe interponer Recurso de Apelación ante este Juzgado, que
se sustanciará ante la Audiencia Provincial de Tarragona, en el
plazo de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente al de su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Eduardo
Camarasa, en paradero desconocido, expido el presente en El
Vendrell, a 21 de febrero de 2011. – La secretaria judicial
(ilegible).

2011/2306 – JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº. 7
DE EL VENDRELL

Edicto
Ana Laita-Garcia Luzón, secretaria judicial del Juzgado Instrucción
7 El Vendrell, por el presente hago saber: que en este Juzgado se
siguen autos de Juicio de Faltas bajo el número 138/2010, sobre
falta de amenazasen los que con fecha 18.02.11 se ha dictado
sentencia, cuyo fallo íntegramente establece:
ABSOLVER a José Ferré Juve, Leandro Ferré Juve y Albert Spuch
Sánchez de la falta de amenazas, con todos los pronunciamientos
favorables.
Y para que sirva de notificación en legal forma mediante edictos
a JUAN BENAGES ANDRES, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en El Vendrell, a veintidós de febrero de
dos mil once. – La secretaria judicial (ilegible).

