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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

2008/6660-U – LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Delegación Comercial de Tarragona

Notificación de traslado de Administración de Lotería

El titular de la Administración de Loterías nº 2 (43.038.0002), de
Cambrils (Tarragona) Dª María Alba Mas Cleríes, solicita el traslado
de la Administración desde la C/ Ramón Llull 9, donde actualmente
está situada, a la C/ Ramón Llull 26, de esta misma localidad.

Lo que de conformidad con el artículo 1º-1 del R.D. 1511/92,
de 11 de diciembre (BOE de 30-12-1992) se hace público, a fin de
que cuantas personas se consideren afectadas puedan presentar
alegaciones en el plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio. 

Tarragona, 23 de mayo de 2008. --- El delegado comercial de
Loterías y Apuestas del Estado, José Luis Górgolas Escriña.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT

2008/6527 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Comisaría de Aguas

Nota - anuncio

AYUNTAMIENTO DE GARCIA, ha solicitado la concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas a derivar de dos pozos
ubicados en el paraje Piscina (finca nº 346 del polígono 22), en
la localidad de García (Tarragona), con destino al abastecimiento
de la población, para lo cual solicitan un volumen anual de
60.000 m3.

El aprovechamiento consiste básicamente en dos pozos de
sección circular de 0,3 m de diámetro el pozo principal y de 3,5 x
1,5 m la sección del pozo secundario, con una profundidad de 25
y 15 m, respectivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que
quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de VEINTICINCO días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, a cuyo efecto el
expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 5 de marzo de 2008. --- EL COMISARIO DE
AGUAS, P.D., EL COMISARIO ADJUNTO, José Iñigo Hereza
Domínguez.

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS

2008/6590 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/05 de Tarragona

Tipo/identificador: 430034859847 Reg. 0521
Número expediente: 43 05 06 00205573
Nombre/razón social: MUÑOZ FERNANDEZ ROSALIA

NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE SUBASTA DE BIENES
INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO

Manuel E. Rull López, recaudador ejecutivo de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 43/05 de Tarragona.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor MUÑOZ
FERNANDEZ ROSALIA deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en, CL MARIA CODINA, 7, se procedió con
fecha 21 de abril de 2008 a la notificación de la providencia de
subasta de bienes inmuebles, de cuya notificación devuelta, se
acompaña COPIA adjunta a la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el inte-
resado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), signi-
ficándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido e el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992.

Tarragona, 22 de mayo de 2008. --- El recaudador ejecutivo
(ilegible).

Tipo/identificador: 430034859847 Reg.: 0521
Número expediente: 43 05 06 00205573
Deuda pendiente: 5.264,59
Nombre/razón social: MUÑOZ FERNANDEZ ROSALIA
Domicilio: CL MARIA CODINA, 7
LOCALIDAD: 43800 - VALLS
DNI/CIF/NIF: 077781783S
Número documento: 43 05 602 08 004436266

PROVIDENCIA SUBASTA DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(TVA-602)

"Providencia: una vez autorizada, con fecha 11 de ABRIL de
2008, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de refe-
rencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de
apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 24 de JULIO de 2008, a las 10 horas, en
Cl. Francesc Bastos ISM, 19 Tarragona, y obsérvense en su trámite y
realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE del
día 25), siendo el plazo para presentar posturas en sobre cerrado
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la
subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así
como el tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta. 

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, a los
terceros poseedores, al depositario de los bienes embargados, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pigno-
raticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con
anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa
mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación
de los bienes, podrán liberase los mismos pagando el importe total
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de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas
del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de
bienes.

Tarragona, 21 de ABRIL de 2008. --- El director provincial, Pablo
Martín-Sanz García.

RELACIÓN ADJUNTA DE LOS BIENES INMUEBLES 
QUE SE SUBASTAN

DEUDOR: MUÑOZ FERNANDEZ ROSALIA

LOTE NÚMERO: 01
FINCA NUMERO: 01
DATOS FINCA URBANA 
DESCRIPCION: MITAD INDIVISA DE PLENO DOMINIO
TIPO VIA: CL NOM. VIA: MARIA DE CODINA N. VIA: 00005

C. POST: 43800 C. MUNI: 43163 

DATOS REGISTRO
NUMERO TOMO: 1371 NUMERO LIBRO: 457 NUMERO

FOLIO 176 NUMERO FINCA: 1956 
IMPORTE DE TASACIÓN: 57.001,50

CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES
CAIXA ESTALVIS I PENSIONS BARCELONA CARGA: HIPOTECA

IMPORTE: 19.203,40
TIPO SUBASTA: 37.798,10

DESCRIPCIÓN AMPLIADA
URBANA. CASA COMPUESTA DE PLANTA BAJA, TRES PISOS Y

TERRADO, SITUADA EN VALLS, CALLE MARIA DE CODINA, NUMERO
CINCO. MIDE: TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS. LINDA:
DERECHA, VIUDA DE BALTASAR COLUBI; IZQUIERDA, VIUDA DE FRAN-
CISCO PIE; DETRAS, CALLE DE VECIANA; Y FRENTE, CON LA CALLE DE
SU SITUACION, DONDE SE ABRE PUERTA.

REFERENCIA CATASTRAL: 3724304CF5732D0001UI 
*VALORACION DE LA TOTALIDAD DE LA FINCA: 114.003,00 euros
*VALORACION DE LA MITAD INDIVISA: 57.001,50 euros
*IMPORTE HIPOTECA QUE AFECTA A LA 1/2 INDIVISA: 19.203,40 euros
*TIPO SUBASTA: 37.798,10 euros
*EN TODO CASO QUEDARAN SUBSISTENTES INTEGRAMENTE LAS CARGAS

Y GRAVAMENES PREFERENTES AL DERECHO ANOTADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.

Tarragona, 21 de ABRIL de 2008. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL,
Pablo Martín-Sanz García.
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2008/6668 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/05 de Tarragona

Núm. remesa 43 05 1 08 000009

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad. En el anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Tarragona, 22 de mayo de 2008. --- EL RECAUDADOR EJECUTIVO, Manuel E. Rull López.

IDENTIFICADOR REG NOMBRE/RAZON SOCIAL NÚM.EXPEDIENTE DOMICILIO C.P. LOCALIDAD NÚM. DE DOCUMENTO URE
REQUERIMIENTO DE BIENES
10 43108864177 111 ESTRUCTURAS Y CONSTR UCCIONES TETUAN, S.L .U. 43 01 08 00092127 CL ISAAC ALBENIZ 16 B 4 2 43481 PINEDA (LA) 43 01 218 08 004069282 43 05
10 43108872261 111 OCHAN --- MOHAMED 43 05 08 00043458 CL ISAAC ALBENIZ 18 1 11 43481 PINEDA (LA) 43 05 218 08 002238208 43 05
07 430036583922 521 PAMIES REIG MERCEDES 43 05 08 00043963 CL ISAAC ALBENIZ 16 B 5 2 43481 PINEDA (LA) 43 05 218 08 002238915 43 05
07 220020931512 521 MUÑOZ PEREZ ROCIO 43 05 08 00064979 CL PIERRE VILAR 10 1 3 43840 SALOU 43 05 218 08 003094838 43 05
07 080281335792 521 MARTINEZ VIDAL ANGEL 43 05 08 00065989 CL MANUEL DE FALLA 5 5 2 43005 TARRAGONA 43 05 218 08 003370377 43 05
10 43108701196 111 CHENG --- KE 43 05 08 00073063 CL CIUDAT DE REUS 27 BJ B 43840 SALOU 43 05 218 08 003842041 43 05
07 171017544971 521 MARTINEZ ECHEVARRIA JAVIER 43 05 08 00073265 CL TARRAGONA 12 A 1 2 43840 SALOU 43 05 218 08 003842445 43 05
07 430029747745 521 FERNANDEZ ARANDA FERNANDO 43 05 08 00073467 CL MARESME 2 43151 PALLARESOS (ELS) 43 05 218 08 003842950 43 05
07 461025064415 521 MARTINEZ CASINO NURIA 43 05 08 00074174 CL MARESME 2 43151 PALLARESOS (ELS) 43 05 218 08 003843657 43 05
07 461052688500 521 SORIANO MARTINEZ ENRIQUE 43 05 08 00074275 CL MARESME 2 43151 PALLARESOS (ELS) 43 05 218 08 003843758 43 05
07 280167742191 2300 GARCIA BARRIOS JOSE 43 05 08 00074982 CL JAUME BALMES, 4 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 218 08 003979558 43 05
07 081042764719 521 GARCIA VILA FRANCISCO 43 05 08 00075487 PZ VELLA 9 BJ 43814 VILA-RODONA 43 05 218 08 003980063 43 05
07 431005381446 521 BARQUET COLOME JUAN 43 05 08 00076703 CL XALOC 17-19 0 43144 VALLMOLL 43 05 218 08 004066151 43 05
07 431005381749 521 BARQUET COLOME NURIA 43 05 08 00076804 CL XALOC 17 43144 VALLMOLL 43 05 218 08 004069888 43 05
10 43108083531 111 PROYECTADOS REUS S.L . 43 05 08 00077410 CL LIRIOS 5 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 218 08 004070494 43 05



IDENTIFICADOR REG NOMBRE/RAZON SOCIAL NÚM.EXPEDIENTE DOMICILIO C.P. LOCALIDAD NÚM. DE DOCUMENTO URE
07 081076515968 521 CASTILLO SERRANO MIGUEL ANGEL 43 05 08 00077612 CL MAJOR 6 1 1 43439 VILANOVA DE PRADES 43 05 218 08 004070696 43 05
10 43107816577 111 RUSTIC VALLCLARA, S. L. 43 05 08 00077814 CL ARRABAL DE VIMBODI 8 43439 VALLCLARA 43 05 218 08 004070902 43 05
10 43109094048 111 ALI --- REHAM 43 05 08 00077915 CL MADRID 16 BJ 43840 SALOU 43 05 218 08 004071003 43 05
10 43107048459 111 MARAI FINCAS E INVER SIONES SL 43 05 08 00078117 CL SANT ANTONI 25 BJ 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 218 08 004071205 43 05
10 43107406753 111 RENAU GOURMET S.L. 43 05 08 00078218 CT NAC.240,KM.16 0 43144 VALLMOLL 43 05 218 08 004071306 43 05
07 431021802940 611 AZAHAF --- AMAR 43 05 08 00078319 CL SANT BENET 15 3 1 43800 VALLS 43 05 218 08 004071508 43 05
07 431022333915 611 AHSAN - - - MUHAMMAD 43 05 08 00078420 CL MESTRAL 1 2 3 43800 VALLS 43 05 218 08 004071811 43 05
07 250039731358 521 CAMARA ROSIÑA MARCOS 43 05 08 00078824 CL TENOR JOSE FORASTE 5 B 2 1 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 218 08 004072215 43 05
07 410060291471 521 LOPEZ GONZALEZ NICOLAS 43 05 08 00078925 CL SAN FRANCISCO 40 43480 PLANA (LA) 43 05 218 08 004072316 43 05
07 430045816201 521 MORENO GARCIA JESUS ANTONIO 43 05 08 00079026 CL DIANA 4 3 D 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 218 08 004072417 43 05
07 430052075428 521 HERNANDEZ MONSALVE ROSA MARIA 43 05 08 00079329 CL MOSEN MARTI 5 4 1 43800 VALLS 43 05 218 08 004072720 43 05
07 430056793163 521 LLORT BARBERA JONATHAN 43 05 08 00079531 CL GARRAF-URB. HOSTALET 7 43151 PALLARESOS (ELS) 43 05 218 08 004072922 43 05
07 431017694180 521 SINGH --- MANJIT 43 05 08 00079733 CL ZARAGOZA 28 6 4 43840 SALOU 43 05 218 08 004073124 43 05
07 431017929408 521 MARINCAS --- VASILE DANIEL 43 05 08 00079834 CL GANDESA 19 2 2 43840 SALOU 43 05 218 08 004073225 43 05
07 461082037565 521 GARAYAN --- ARTUR 43 05 08 00079935 CL CAMBRILS 1 1 2 43840 SALOU 43 05 218 08 004073326 43 05
10 43100537739 111 IZQUIERDO MARTINEZ FRANCISCO 43 05 08 00080541 CL JOAN MIRO 4 43420 SANTA COLOMA DE QUER 43 05 218 08 004073932 43 05
10 43007922873 111 JUAN SOLE GARCIA

Y ANTONIO SOLE GARCIA C OM.B. 43 05 08 00081854 CL ALEMANIA -POLIG.IND.CONSTANTI 0 43120 CONSTANTI 43 05 218 08 004219230 43 05
07 080470912794 521 MONCADA MIRAVETE ELISABET 43 05 08 00082561 CL ROMANI 17 43800 VALLS 43 05 218 08 004219836 43 05
07 431002055053 521 JIMENA MATEU FRANCISCO 43 05 08 00082864 CL RAMBLA JOAN MARAGALL 27 2 D 43760 MORELL (EL) 43 05 218 08 004220139 43 05
07 431002578146 521 PEREZ CAYUELA CRISTIAN 43 05 08 00083571 AV 5 RES MAS PALLARES 0 43151 PALLARESOS (ELS) 43 05 218 08 004425152 43 05
07 170063479962 521 COTES CABRERA DIEGO 43 05 08 00083975 CL ANSELM CLAV‚ 5 AT 1 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 218 08 004458292 43 05
07 430050484527 521 MERCADE CUENTA JAVIER 43 05 08 00084076 PZ XAMORA 7 43800 VALLS 43 05 218 08 004458595 43 05
10 43107182845 111 CORTES CORTES BALDOMERO 43 05 08 00084985 CL FONTS DEL GLORIETA 5 43460 ALCOVER 43 05 218 08 004459205 43 05
10 43107990470 111 RAISING PHOENIX, S,L . 43 05 08 00085086 CL IGLESIA 4 1 2 43840 SALOU 43 05 218 08 004459306 43 05
10 43108025129 111 RAISING PHOENIX, S.L . 43 05 08 00085187 CL IGLESIA 4 1 2 43840 SALOU 43 05 218 08 004459407 43 05
07 081034082108 521 GALAN VILLAJOS IVAN 43 05 08 00085692 CL PARIS 15 2 7 43840 SALOU 43 05 218 08 004459912 43 05
07 431015360928 521 DIAS CHAVES ORIANA MARIA 43 05 08 00086201 UR QUADRA DELS MANOUS 32 43764 CATLLAR (EL) 43 05 218 08 004461023 43 05
10 43108398779 111 IVAN GONZALEZ OJEDA; FRANCISCO J. 

BELLAN CO PIÑERO S.I" 43 05 08 00086302 AV CATALUNYA 6 2 2 43764 CATLLAR (EL) 43 05 218 08 004461124 43 05
07 080347988839 521 MIRA GUILLAMET OLGA 43 05 08 00086403 CL TREM (URB.MAS DE PLATA) 19 43811 CABRA DEL CAMP 43 05 218 08 004461225 43 05
10 43109100213 111 MIRA GUILLAMET OLGA 43 05 08 00086504 CL TREMP (URB.MAS DEL PLATA) 19 43811 CABRA DEL CAMP 43 05 218 08 004461326 43 05
07 431006578384 521 ANGLES REQUENA ALEIX 43 05 08 00086807 CL LES ARCADES S/N 0 1 1 B 43400 MONTBLANC 43 05 218 08 004461629 43 05
10 43102614852 111 MARFIL TRAVEL,S.L. 43 05 08 00089029 PZ EUROPA-EDIFICIO ROYAL 101 43840 SALOU 43 05 218 08 004541754 43 05
07 430044988162 2300 VAZQUEZ VIÑUELAS LOR ENZO 43 05 08 00089837 CL TARRAGONA EDF.ESTANYETS 2 C 2 4 43840 SALOU 43 05 218 08 004678766 43 05
10 43004164832 111 "COMPLEJO DMS III; CO M.PROPIETARIOS" 43 05 08 00089938 CL LOGROÑO S/N 0 43840 SALOU 43 05 218 08 004678867 43 05
10 43100722140 111 DOMINGUEZ RODRIGUEZ MARIA JO 43 05 08 00090039 CL VIA ROMA 19 43840 SALOU 43 05 218 08 004678968 43 05
10 43104100669 111 MERALI --- MOHAMED IQBAL 43 05 08 00090140 CL FRAY JUNIPERO SERRA LOCAL 11 0 43840 SALOU 43 05 218 08 004679069 43 05
10 43107301770 111 MIURRI, S.L. 43 05 08 00090241 CL BARBASTRO-(EDI.PENTALON) 2 43840 SALOU 43 05 218 08 004679170 43 05
10 43108150623 111 PETROL GAS CONSULTIN G, S.L. 43 05 08 00090342 CL VILAFONTUNY-(PAR.23 PO.ALBA) 24 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 218 08 004679271 43 05
07 080451622629 521 MASDEU SANS AFRICA 43 05 08 00090443 PS SUNYER 20 7 1 43202 REUS 43 05 218 08 004679372 43 05
10 43108833764 111 R.A.JIMENEZ; E.R.LUN A; A.I.GONZALEZ; E.M URILLO; SI. 43 05 08 00090544 CL ALFONS V EL MAGNIFICO 21 43840 SALOU 43 05 218 08 004679473 43 05
07 430026365576 521 MARTINEZ ORTIZ MARIA LUISA 43 05 08 00090948 CL BARCELONA 9 43840 SALOU 43 05 218 08 004679877 43 05
07 430041530417 521 CUSIO LEGANES JUAN PEDRO 43 05 08 00091049 CL BARCELONA 9 43840 SALOU 43 05 218 08 004679978 43 05
07 430059002238 521 GOMEZ ORTEGA ROSA MARIA 43 05 08 00091150 CL GUILLEM DE MONCADA 11 D 43840 SALOU 43 05 218 08 004680079 43 05
07 431006747025 521 SALVADO MAS JOSE 43 05 08 00091251 CL CIUTAT DE REUS 1 2 43840 SALOU 43 05 218 08 004680180 43 05
07 431025661823 521 VODUTA --- ALINA ANDREEA 43 05 08 00091453 CL RIO LLOBREGAT 0 6 2 D 43006 TARRAGONA 43 05 218 08 004680382 43 05
10 43106258820 111 DAMAZ 2020, S.L. 43 05 08 00091655 PS PAU CASALS-(EDI.PUNTA PRIMA) 55 43481 PINEDA (LA) 43 05 218 08 004716657 43 05
07 431000246510 611 BEN ABDELKRIM --- HACHMI 43 05 08 00091857 CL MOSSEN MARTI 0 4 1 43800 VALLS 43 05 218 08 004754851 43 05
07 080334729747 521 BARTI CANTENYS FRANCISCO JAVIE 43 05 08 00092362 CL FORUM 9 C 43850 VILAFORTUNY 43 05 218 08 004755356 43 05
07 431003409821 3040 VAN DER MEULEN --- SUZA WINANDA 43 05 08 00092463 CL MARCOS REDONDO-EDIFICIO OSIRIS 4 43481 PINEDA (LA) 43 05 218 08 004755457 43 05
07 431026184613 521 TACHI --- MOHAMED 43 05 08 00092867 CL CRISTOFOR COLON 12 43850 CAMBRILS 43 05 218 08 004755861 43 05
10 43105699654 111 BACHILLER SANCHEZ MIGUEL 43 05 08 00097012 CR ZARAGOZA 15 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 218 08 005001290 43 05

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
10 43104856259 613 CAL CELDONI,S.L. 43 05 08 00076295 CL TV 7003 CASTILLO RIUDABELLA 0 43430 VIMBODI 43 05 303 08 004614910 43 05

NOTIFICACIÓN EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
07 430036855522 521 LOPEZ NAVARRO AVELINO 43 05 06 00091803 CM MAS DELS FRARES (HOSTALETS) 56 43151 PALLARESOS (ELS) 43 05 313 08 003087764 43 05
07 430056012719 521 RODRIGUEZ REVERTE ANTONIO 43 05 06 00233057 RB JOAN MARAGALL 34 43760 MORELL (EL) 43 05 313 08 003088067 43 05
10 43105417243 111 RODNEY JAMES PIPER E NTERTAINMENT, S.L. 43 05 08 00029819 CL TARRAGONA, 20 - BL.A, APTO. 5 N 0 43840 SALOU 43 05 313 08 003091000 43 05
10 43104881117 111 GRACIA FLORES BELINDA GILDA 43 05 01 00065590 CL CIUTAT DE REUS 21 2 3 43840 SALOU 43 05 313 08 003337237 43 05
07 431016512501 521 LOPEZ VILLA JAVIER 43 05 06 00091601 CL AMADEO VIVES (ED.ACUARIO) 12 2 6 15 43481 PINEDA (LA) 43 05 313 08 003341681 43 05
07 500064473691 521 RIVERA GIRON MARIA CARMEN 43 05 07 00093648 CL TARRAGONA 21 A 3 2 43840 SALOU 43 05 313 08 003346836 43 05
10 43108191948 111 AYUDA IZQUIERDO JOSE LUIS 43 05 07 00163770 CL CIUTAT DE REUS 10 43840 SALOU 43 05 313 08 003349563 43 05
10 43108511139 1211 BARBERA LORENTE ALICIA 43 05 07 00164679 CL SANGULI 0 43840 SALOU 43 05 313 08 003349765 43 05
07 270045024684 521 FRAGA BASANTA JOSE MANUEL 43 05 07 00169834 CL ISAAC ALBENIZ ED.ALBENIZ 13 4 12 43481 PINEDA (LA) 43 05 313 08 003350169 43 05
07 080253272985 521 GIRALDEZ MORALES ALFONSO 43 05 07 00178928 AV TARRAGONA 11 D 1 2 43760 MORELL (EL) 43 05 313 08 003350977 43 05
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IDENTIFICADOR REG NOMBRE/RAZON SOCIAL NÚM.EXPEDIENTE DOMICILIO C.P. LOCALIDAD NÚM. DE DOCUMENTO URE
07 041038517395 611 LO --- MOUHAMADOU FADA 43 05 07 00214391 CL BARCELONA 82 43840 SALOU 43 05 313 08 003353910 43 05
07 430047392752 521 CRESPILLO CASTRO FRANCISCO 43 05 07 00225711 CL TARRAGONA 8 1 5 Ñ 43840 SALOU 43 05 313 08 003354112 43 05
07 431003131450 521 GARRIDO OTERO MARIA DOLORES 43 05 07 00226014 CL CIUTAT DE REUS 19 2 43840 SALOU 43 05 313 08 003354213 43 05
07 430055920264 521 PALOMO RODRIGUEZ MARIA MONTE 43 05 07 00232781 CL PEP VENTURA ED. PINEDA-1 26 3 5 227 43481 PINEDA (LA) 43 05 313 08 003355223 43 05
07 220022592232 521 FLORENSA MARTINEZ MARIA MERCEDES 43 05 08 00007284 CL TARRAGONA 12 B 5 2 43840 SALOU 43 05 313 08 003358253 43 05
07 081164925206 521 EL OUAKILI --- ATIKA 43 05 08 00012944 CL ISAAC ALBENIZ 18 1 11 43481 PINEDA (LA) 43 05 313 08 003358758 43 05
07 251009391785 521 GIRALDO MANCO MARISOL 43 05 08 00020220 CL L'AMETLLA DE MAR 10 BJ 204 43840 SALOU 43 05 313 08 003360071 43 05
10 43108439094 111 MARTINEZ ECHEVARRIA JAVIER 43 05 08 00027189 CL TARRAGONA 12 A 1 2 43840 SALOU 43 05 313 08 003361788 43 05
10 43108029068 111 SERRALLERIA IÑIESTA, S.L. 43 05 07 00061720 CL PARELLADES-EDIF.OLIMPIA 3 2 1 43840 SALOU 43 05 313 08 003467983 43 05
07 430026319504 521 PEÑA ROA JUAN 43 05 07 00150232 CL ARQUITECTE UBACH 13 4 2 43840 SALOU 43 05 313 08 003468690 43 05
07 430047392752 521 CRESPILLO CASTRO FRANCISCO 43 05 07 00225711 CL TARRAGONA 8 1 5 Ñ 43840 SALOU 43 05 313 08 003469906 43 05
10 43108834673 111 EXPLOTACIONES SANTOS VALLINOTO, S.L. 43 05 08 00008193 CL AMADEU VIVES 25 2 BX 1 43481 PINEDA (LA) 43 05 313 08 003471118 43 05
07 080914530473 121 BAETA BUIL MARIA 43 05 08 00009005 CL DOMENECH MONTANER 14 43760 MORELL (EL) 43 05 313 08 003471219 43 05
10 43100929779 111 BRICMOBEL PINEDA,S.L . 43 05 08 00010621 PS PAU CASALS-(EDIF.PROMAR) 117 43481 PINEDA (LA) 43 05 313 08 003471421 43 05
07 431012411825 521 LOPEZ VILLA NESTOR 43 05 06 00091496 CL AMADEO VIVES,12 ESC 2 PTA.615 0 43481 PINEDA (LA) 43 05 313 08 003521941 43 05
07 431005287072 521 RUBI ESCOBEDO SANDRA 43 05 06 00152932 CL CIUTAT DE REUS 21 1 5 43840 SALOU 43 05 313 08 003522143 43 05
07 430055920264 521 PALOMO RODRIGUEZ MARIA MONTE 43 05 07 00232781 CL PEP VENTURA ED. PINEDA-1 26 3 5 227 43481 PINEDA (LA) 43 05 313 08 003523456 43 05
10 43108511139 1211 BARBERA LORENTE ALICIA 43 05 07 00164679 CL SANGULI 0 43840 SALOU 43 05 313 08 003593982 43 05
07 430055920264 521 PALOMO RODRIGUEZ MARIA MONTE 43 05 07 00232781 CL PEP VENTURA ED. PINEDA-1 26 3 5 227 43481 PINEDA (LA) 43 05 313 08 003594487 43 05
07 430044262076 521 LOZANO MANJON JUAN MIGUEL 43 05 04 00030717 CL PERE GALES 9 3 BJ H 43840 SALOU 43 05 313 08 003771919 43 05
07 431021414536 521 ECHE --- SERGIU DAN 43 05 07 00229145 CL DEL TERRER 16 B 1 9 43840 SALOU 43 05 313 08 003773535 43 05
07 431009424528 521 PANEBIANCO --- ALFREDO 43 05 08 00044670 PZ PAISOS CATALANS 4 2 2 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 313 08 003774040 43 05

NOTIFICACIÓN LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
07 080515525724 521 HERNANDEZ NAVARRO SANDRA 43 05 07 00190951 AV PERE MOLAS 15 BJ 2C 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 315 08 003979255 43 05

DILIGENCIA EMBARGO DE VEHÍCULOS
07 220012729049 521 NEF RAMIREZ JUAN 43 05 08 00005870 CL SAN SEBASTIAN 12 43800 VALLS 43 05 333 08 003874070 43 05
07 431007137550 521 ASENSIO DUEÑAS LUIS MANUEL 43 05 08 00039014 CL LLUIS CARULLA 18 3 C 43440 ESPLUGA DE FRANCOLI 43 05 333 08 004050690 43 05
10 43106786761 111 CAMARA ROSIÑA MARCOS 43 05 08 00040125 CL TENOR JOSEP FORASTE 5 B 2 1 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 333 08 004175881 43 05
07 431008516768 521 ITURRIETA LOBOS CARLOS ALBERTO 43 05 08 00053057 CL SAN FRANCISCO 21 43480 PLANA (LA) 43 05 333 08 004176083 43 05
07 431005381446 521 BARQUET COLOME JUAN 43 05 08 00076703 CL XALOC 17-19 0 43144 VALLMOLL 43 05 333 08 004218826 43 05
10 43104407231 111 VIBOK TARRAGONA, SL 43 05 08 00003749 ZZ APART.DE CORREOS 496 43800 VALLS 43 05 333 08 004486887 43 05
07 410175183931 521 MORENO ENCINAS ENRIQUE 43 05 07 00122344 CL MARXANTS 6 3 43420 SANTA COLOMA DE QUER 43 05 333 08 004541350 43 05
07 430039049641 521 CARBASSE GUTIERREZ GERARD 43 05 08 00069730 CL CARLES BUIGAS 40 B 43840 SALOU 43 05 333 08 004716253 43 05
10 43104100669 111 MERALI --- MOHAMED IQBAL 43 05 08 00090140 CL FRAY JUNIPERO SERRA LOCAL 11 0 43840 SALOU 43 05 333 08 004716354 43 05
10 43105699654 111 BACHILLER SANCHEZ MIGUEL 43 05 08 00097012 CR ZARAGOZA 15 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 333 08 005057066 43 05

DILIGENCIA LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
07 080515525724 521 HERNANDEZ NAVARRO SANDRA 43 05 07 00190951 AV PERE MOLAS 15 BJ 2C 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 348 08 004229637 43 05
07 431020889019 611 AMIAR --- HICHAM 43 05 07 00192466 CL NOU 29 2 43800 VALLS 43 05 348 08 004746363 43 05

NOTIFICACIÓN DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
10 43108511139 1211 BARBERA LORENTE ALICIA 43 05 07 00164679 CL SANGULI 0 43840 SALOU 43 05 350 08 003749182 43 05

NOTIFICACIÓN DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
07 431020677538 611 SHAHZAD --- ASLAM 43 05 06 00253063 CL EL PINAR 1 43760 MORELL (EL) 43 05 351 08 002368449 43 05
07 431017460572 1221 ARABIDZE --- MAKA 43 05 06 00215374 CL BUENOS AIRES 4 2 E 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 351 08 003791622 43 05
10 43108562467 111 PEREZ ORTIZ JUAN C 43 05 07 00187921 CL AVENIR 6 2 2 43800 VALLS 43 05 351 08 003840930 43 05
10 43105868089 111 DOMINGO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 43 05 03 00148403 CL TARRAGONA 4 B 4 3 43840 SALOU 43 05 351 08 003864875 43 05
07 431025774078 611 EL YOUNOUSSI --- ABDESLAM 43 05 08 00052249 CL JOAN MARAGALL 8 43814 VILA-RODONA 43 05 351 08 003963996 43 05
07 461077126032 611 SINGH --- JASVEER 43 05 07 00235512 CL VALENCIA 39 2 2 43840 SALOU 43 05 351 08 003971070 43 05
07 431007625782 521 SALVI HERNANDEZ ROCIO 43 05 07 00087584 CL MAYOR 121 43400 MONTBLANC 43 05 351 08 003972080 43 05
07 431025295041 611 LOUZARI --- MOHAMED 43 05 08 00037495 CL MASIA MAS GUARDIA 7 43814 VILA-RODONA 43 05 351 08 004000473 43 05
07 101001288493 611 TAYBI --- EL MILOUD 43 05 06 00039461 CL LES CREUS 30 2 1 43760 MORELL (EL) 43 05 351 08 004018863 43 05
07 431013750021 611 EL YOUNOUSSI --- ABDELLAH 43 05 02 00010855 CR JOAN MARAGALL 8 43814 VILA-RODONA 43 05 351 08 004019671 43 05
07 431005662241 521 CARVALHO COSTA PERY 43 05 06 00245383 CL GALCERAN DE PINOS 17 AT 2 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 351 08 004022095 43 05
07 251015889270 521 NUNES FERREIRA CARLOS MANUEL 43 05 08 00028809 CL RAMBLA DE CATALUNYA 9 1 4 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 351 08 004022907 43 05
07 251015892809 521 NUNES FERREIRA JORGE FERNANDO 43 05 08 00028910 CL RAMBLA DE CATALUNYA 9 1 4 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 351 08 004023210 43 05
07 080229911042 611 FRANCO ORTEGA FRANCISCO 43 05 99 00002367 ZZ MASIA MENUT PTDA CLOTS 0 43144 VALLMOLL 43 05 351 08 004024321 43 05
07 480085921649 521 AMIGO DOMINGUEZ EMILIANO 43 05 02 00070065 PS PAU CASALS 81 5 11 43481 PINEDA (LA) 43 05 351 08 004054835 43 05
10 43108310671 111 FERNANDEZ PEREZ BARTOLOME 43 05 07 00145986 CL PORTAL NOU 19 43800 VALLS 43 05 351 08 004135263 43 05
07 430052075428 521 HERNANDEZ MONSALVE ROSA MARIA 43 05 08 00079329 CL MOSEN MARTI 5 4 1 43800 VALLS 43 05 351 08 004135869 43 05
07 431003493582 521 SANCHEZ BARRERA JORGE 43 05 08 00067508 CL BASSAL 11 3 B 43140 POBLA DE MAFUMET (LA 43 05 351 08 004144559 43 05
07 430029013878 521 GRANJA TOUS JUAN 43 05 91 00096214 PLAZA EL PORTAL 2 43460 ALCOVER 43 05 351 08 004148704 43 05
10 43106097556 111 NUÑEZ CARRASCO MIGUEL ANGEL 43 05 03 00160830 CL BARCELONA 72 43840 SALOU 43 05 351 08 004220947 43 05
07 430054219128 521 ALVAREZ SALAZAR JUAN CARLOS 43 05 06 00009856 CL BARCELONA EDIF.PRIM 43 5 3 43840 SALOU 43 05 351 08 004221553 43 05
07 431015494910 521 CABRAS --- FERNANDO 43 05 05 00166847 CL RAMON LLULL 6 4 3 43840 SALOU 43 05 351 08 004222462 43 05
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IDENTIFICADOR REG NOMBRE/RAZON SOCIAL NÚM.EXPEDIENTE DOMICILIO C.P. LOCALIDAD NÚM. DE DOCUMENTO URE
07 231030776984 611 OLIVER BLEISA DAVID 43 05 07 00004126 CL JOSEP CARNER-ED.FORMENTOR 0 9 912 43840 SALOU 43 05 351 08 004223068 43 05
07 080470844591 521 MONTSERRAT GINER SERGIO 43 05 07 00207826 CL BARCELONA 43 1 1 43840 SALOU 43 05 351 08 004223371 43 05
10 43108562467 111 PEREZ ORTIZ JUAN C 43 05 07 00187921 CL AVENIR 6 2 2 43800 VALLS 43 05 351 08 004223977 43 05
07 431003515006 521 CORTES CORTES SILVIA 43 05 05 00141888 AV PAISOS CATALANS, 169-173 0 6 4 43205 REUS 43 05 351 08 004233677 43 05
07 311019994290 611 AAMAR --- NAVEED 43 05 06 00202947 CL BARBASTRO 2 1 1 43840 SALOU 43 05 351 08 004433741 43 05
07 431007316796 521 MACIAS GARCIA IVAN 43 05 08 00070336 CL MURILLO 5 43840 SALOU 43 05 351 08 004434044 43 05
10 43108191948 111 AYUDA IZQUIERDO JOSE LUIS 43 05 07 00163770 CL CIUTAT DE REUS 10 43840 SALOU 43 05 351 08 004491840 43 05
07 121019673092 611 ASGHAR --- MUHAMMAD 43 05 08 00021129 CL DEL PENEDES 9 B 1 2 43840 SALOU 43 05 351 08 004492345 43 05
07 461079770900 611 NGOM --- ADAMA 43 05 08 00085591 CL DOCTOR PIGEM 4 1 3 43840 SALOU 43 05 351 08 004493052 43 05
07 280167742191 2300 GARCIA BARRIOS JOSE 43 05 08 00074982 CL JAUME BALMES, 4 43480 VILASECA DE SOLCINA 43 05 351 08 004528216 43 05
07 430027953649 521 MORENO GIMENEZ FRANCISCA 43 05 87 00036383 CL ROCA I CORNET, 7 43850 CAMBRILS 43 05 351 08 004615819 43 05
07 431002055053 521 JIMENA MATEU FRANCISCO 43 05 08 00082864 CL RAMBLA JOAN MARAGALL 27 2 D 43760 MORELL (EL) 43 05 351 08 004631680 43 05
10 43106400478 111 MUÑOZ SANTIAGO EMILIO 43 05 04 00107105 CL SANT FRANCESC 3 2 43480 PLANA (LA) 43 05 351 08 004669773 43 05
07 430050699543 521 LLOP DELGADO JESUS JAVIER 43 05 04 00011519 AV CATALUNYA 18 43142 ROURELL (EL) 43 05 351 08 004762733 43 05
07 431004628280 521 QUERALT RUIZ JORDI 43 05 07 00121738 CL BORONAT 23 43800 VALLS 43 05 351 08 004768894 43 05
07 080227637808 521 FUSTER GIL VALENTIN 43 05 07 00051515 CL MONTCLANC 1 BJ 6 43840 SALOU 43 05 351 08 004770312 43 05
07 430044988162 2300 VAZQUEZ VIÑUELAS LOR ENZO 43 05 08 00089837 CL TARRAGONA EDF.ESTANYETS 2 C 2 4 43840 SALOU 43 05 351 08 004772433 43 05
07 431000246510 611 BEN ABDELKRIM --- HACHMI 43 05 08 00091857 CL MOSSEN MARTI 0 4 1 43800 VALLS 43 05 351 08 004773645 43 05

NOTIFICACIÓN DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
07 040026995719 521 MURIANA MORALES FRANCISCO 43 05 05 00193927 CL MARIA MESTRE 24 43400 MONTBLANC 43 05 366 08 004158000 43 05

A N E X O  I
NUM.REMESA: 43 05 1 08 000009

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELEFONO FAX
43 05 CL SEVILLA 15 1º 43001 TARRAGONA 977 0244755 977 0244777

2008/6591 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria - Sección Control de Deudas

Anuncio

NOTIFICACION DE RECLAMACIONES DE DEUDA POR CUOTAS Y OTROS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Habiendo resultado fallido el intento de notificación a través del Servicio de Correos de las reclamaciones de deuda que a continuación
se relacionan, se procede a su notificación mediante el presente anuncio practicado conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de
27-11-1992)

El plazo para el ingeso de las reclamaciones de la deuda por cuotas será el que se indica a continuación , de acuerdo con lo previsto
en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-06-1.994 (BOE de 29-06 94),en la redacción dada a dicho artículo
por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (BOE de 11-12-2003):

- Si la publicación se produce entre los dias 1 y 15 de cada mes, el plazo de pago finalizará el dia 5 del mes siguiente, o el inmediato
hábil posterior.

- Si la publicación se produce entre el dia 16 y el último de cada mes, el plazo de pago finalizará el dia 20 del mes siguiente, o el inme-
diato hábil posterior.

El plazo de pago de las reclamaciones de deuda por recursos distintos a cuotas (tipos de documento 04, 06 y 08) finalizará el último
dia hábil del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido la publicación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.2 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por R.D.1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25-06-2004).

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos previstos en el articulo 27 de la mencionada ley y el articulo 10 de dicho Reglamento General.
Se advierte también que, en caso de no ser pagada la deuda dentro de los 15 dias naturales siguientes a la notificación de la providencia
de apremio, se exigirán intereses de demora que se considerarán devengados desde la fecha de finalización del plazo de ingreso regla-
mentario de la cuota o recurso de que se trate. Todo ello de acuerdo con el artículo 28 de la Ley General y 11 del Reglamento General
citados.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a su publicación, podrá interponer recurso de alzada
ante el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que se haya
resuelto, podrá entenderse desestimado por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 115 de la ya citada Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Se advierte que la interposición de recurso de
alzada contra las reclamaciones de deuda sólo suspenderá el procedimiento recaudatorio cuando se garantice con aval suficiente o se
consigne el importe de la deuda ,incluido en su caso el recargo en que se hubiera incurrido, por disponerlo así el articulo 31.5 de la Ley
General de la Seguridad Social y el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

El director provincial, Pablo Martín-Sanz García.
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VÍA VOLUNTARIA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 43005000749 COM.PROP.EDIFICIO IRIS CL SARAGOSSA 10 43840 SALOU 02 43 2008 012990151 1207 1207 227,64
0111 10 43101503695 PUERTAS CANO,S.L. CL SEIS (PERALELO ES 43100 BONAVISTA 06 43 2008 013294689 0607 1007 4.284,28
0111 10 43104484427 LAFONT MATAMOROS MARC CL BUENOS AIRES 37 43870 AMPOSTA 02 43 2008 013046028 1207 1207 257,81
0111 10 43104588194 TAGI 2OOO S.L. AV VILAFORTUNY 39 43850 CAMBRILS 02 43 2008 013047745 1207 1207 1.702,73
0111 10 43104689238 LUNA SANCHEZ SEBASTIAN PZ DE LA FONT 2 43830 TORREDEMBARR 02 43 2008 013049159 0706 0706 466,20
0111 10 43104689238 LUNA SANCHEZ SEBASTIAN PZ DE LA FONT 2 43830 TORREDEMBARR 02 43 2008 013049260 0806 0806 1.398,60
0111 10 43105178379 TAYKINGS,S.L. CL NORTE-ESQ.C/ 15 43840 SALOU 03 43 2008 012077240 0904 0904 233,18
0111 10 43106473331 BAUTEC PERSONAL, S.L. CL DEL COMPTE 16 43003 TARRAGONA 02 43 2008 013087151 1207 1207 5.909,35
0111 10 43106473331 BAUTEC PERSONAL, S.L. CL DEL COMPTE 16 43003 TARRAGONA 02 43 2008 013301763 1207 1207 2.691,42
0111 10 43106484445 G.PALAU CATALUNYA, S.L. CL URGELL-(URB.CAN N 43881 CUNIT 02 43 2008 013087454 1207 1207 864,98
0111 10 43106573866 TOTGAS CONCA DE BARBERA, CL RIBE 10 43400 MONTBLANC 02 43 2008 013091902 1207 1207 726,65
0111 10 43106674506 CLINICA DENTAL MARIDENT, CL CREDIT 1 43700 VENDRELL EL 02 43 2008 013095336 1207 1207 837,10
0111 10 43106786761 CAMARA ROSIÑA MARCOS CL TENOR JOSEP FORAS 43480 VILASECA DE 04 43 2007 015933922 0707 0707 602,00
0111 10 43106845668 ZERRAD --- MOHAMED CL ATZAVARA 1 43700 VENDRELL EL 03 43 2008 012635594 1206 1206 454,67
0111 10 43106930948 BUILDING EURO-TARRACO, S CL PINS DEL CINTET-C 43840 SALOU 03 43 2008 012084415 0705 0705 15,12
0111 10 43107256708 REFCON 2005 S.L. AV MONT-ROIG, ESQ. C 43300 MONT ROIG DE 02 43 2008 013119483 1207 1207 1.023,91
0111 10 43107656226 SERVEIS GENERALS PIQUE-D AV ZARAGOZA 8 43892 MIAMI PLAYA 02 43 2008 013135752 1007 1007 587,27
0111 10 43107871646 S.I.A.TRUJILLO YELAMOS; CL DR.CAMPALANS I PU 43700 VENDRELL EL 02 43 2008 013145351 0706 0706 277,76
0111 10 43107871646 S.I.A.TRUJILLO YELAMOS; CL DR.CAMPALANS I PU 43700 VENDRELL EL 02 43 2008 013145452 0806 0806 199,97
0111 10 43107964808 ESTACION DE INVERSIONES CL GRECIA-(PAR.C-NAV 43120 CONSTANTI 02 43 2008 013151314 1207 1207 477,65
0111 10 43108027755 KEBEH-SENUF, S.L CL MAS D'EN GUAL 50 43700 VENDRELL EL 02 43 2008 013157071 1207 1207 2.002,43
0111 10 43108032910 FINQUES SERGE HH, S.L. PS MARITIM 7 43850 CAMBRILS 02 43 2008 013157273 1207 1207 851,38
0111 10 43108051296 LEROC 2003,S.L. AV BARCELONA (ED.TAL 43892 MIAMI PLAYA 02 43 2008 013158687 1207 1207 355,33
0111 10 43108191948 AYUDA IZQUIERDO JOSE LUI CL CIUTAT DE REUS 10 43840 SALOU 02 43 2008 013166973 1207 1207 882,01
0111 10 43108437377 ESTRUCTURAS XASTHA,SL CL CASTELLET 3 43480 VILASECA DE 02 43 2008 013182030 1207 1207 2.047,84
0111 10 43108474157 GRAS PRIEGO MARIA JOSE CL DOMENECH I MUNTAN 43700 VENDRELL EL 02 43 2008 013184757 1007 1007 915,34
0111 10 43108510533 JACAR COSTA SERVICIOS, S CL SALAURIS 3 43840 SALOU 02 43 2008 013188902 1207 1207 862,10
0111 10 43108648555 NEW SOFT COMPUTERS S.L. CL ESTRIES 10 43392 CASTELLVELL 02 43 2008 013200117 1207 1207 1.157,12
0111 10 43108972901 LINARES VELASCO ELISABET CL DEL MAR 18 43713 SANT JAUME D 02 43 2008 013225072 1207 1207 434,83
0112 10 43104345900 EXCLUSIVES ARTISTIQUES P CL MAJOR 134 43400 MONTBLANC 03 43 2008 011497260 0107 0807 2.135,41
0121 07 431003369708 ALUCHA ROYO INMACULADA CL SANTA TERESA 9 43870 AMPOSTA 03 43 2007 025925730 0807 0807 38,23

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS 
0521 07 430058041130 CANALDA PAPASEIT JUDIT CL DOCTOR PERE PONS 43700 VENDRELL EL 04 43 2007 023064331 0607 0607 300,52

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 081177759821 PRODANIUC --- IOAN STELI CL MORERA 5 43360 CORNUDELLA D 02 43 2008 012966509 0805 0805 19,27
0611 07 081177759821 PRODANIUC --- IOAN STELI CL MORERA 5 43360 CORNUDELLA D 02 43 2008 012966610 0905 0905 82,60
0611 07 081177759821 PRODANIUC --- IOAN STELI CL MORERA 5 43360 CORNUDELLA D 02 43 2008 012966711 1005 1005 82,60

REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 081075888300 PACHECO ORDOÑO MIGUEL AN AV SANT VICENÇ 14 43700 VENDRELL EL 08 43 2008 012649944 0507 0707 1.272,02
2300 07 170039512676 PINEDA REVES RAFAELA CL TARRAGONA ""EDIF.L 43840 SALOU 08 43 2008 012649540 0706 0806 398,72
2300 07 431017786736 MARTINEZ CERVAN CARLOS AV PAISOS CATALANS 6 43700 VENDRELL EL 08 43 2008 012651964 0606 1206 1.887,90

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 031036527093 EL MOKTATIFI --- HICHAM CL MAS PELLICER 17 43204 REUS 02 03 2008 018010911 0102 1202 514,34

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 08154966216 CONSTRUCCIONES Y OBRAS P CL RIBAGORZANA 39 43830 TORREDEMBARR 02 08 2008 025410771 0507 0507 21,34

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 12105702353 RENOVA MONTSIA, SL AV CATALUNYA-BARRI C 43550 ULLDECONA 10 12 2008 012178600 0604 0804 763,47

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 13105356162 CLARI SERRANO, CONST. Y CL PINTOR FORTUNY 14 43350 BORGES DEL C 02 13 2008 010356044 1007 1007 2.014,80
0111 10 13105356162 CLARI SERRANO, CONST. Y CL PINTOR FORTUNY 14 43350 BORGES DEL C 02 13 2008 011027566 1107 1107 1.981,75

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 30115994164 ARGILAGA MAGI DOLORES CL MARIANO FORTUNY 1 43764 CATLLAR EL 02 30 2008 020368460 1107 1107 221,45
0111 10 30115994164 ARGILAGA MAGI DOLORES CL MARIANO FORTUNY 1 43764 CATLLAR EL 02 30 2008 020368561 1207 1207 126,53

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 46124749074 HUSSAIN TAHIR WAQAR CL ESTEL 37 43870 AMPOSTA 02 46 2008 011876878 1007 1007 500,68
0111 10 46124749074 HUSSAIN TAHIR WAQAR CL ESTEL 37 43870 AMPOSTA 02 46 2008 015341903 1107 1107 484,54
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2008/6525 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anunci

En compliment del que estableix l'article 59.4 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
y del procediment administratiu comú (BOE de 27/11/92 y del
14/1/99), al haver estat retornada la resolució tramesa a En/Na
HASSAN ECHAHBOUNI, amb domicili a ROCAMORA, 8 3º 2ª de
REUS, notificada en forma a través del Servei de Correus, i al
desconèixer el seu parador, pel present anunci es notifica a aquesta
persona la següent resolució:

En relación con su expediente de incapacidad temporal con
fecha de baja médica 3/1/07, adjunto acompañamos la resolución
de este Instituto que determina la contingencia causante de la baja
médica. Se adjunta también una copia de la propuesta de la CEI
(Comisión de Evaluación de Incapacidades).

Esta resolución establece asimismo que el INSS es el responsable
de la prestación.

RESOLUCIÓN SOBRE DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA
DE INCAPACIDAD TEMPORAL

En relación con la solicitud de determinación de contingencia del
proceso de IT de HASSAN ECHAHBOUNI, que se inició por parte
del interesado, y a la vista de la documentación aportada, así como
el dictamen emitido por la Comisión de Evaluación de Incapacidades
en relación con el mismo, esta Dirección Provincial en uso de las
competencias que le atribuye el artículo 2 del Real Decreto
2609/82 de 24 de septiembre sobre evaluación y declaración de
las situaciones de invalidez en la Seguridad Social, así como el art.
5 del RD 1401/2005, de 5 de septiembre, por el que se modifica
el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de AT/EP (RD
1993/1995, de 7 de diciembre), RESUELVE:

Declarar el carácter COMUN - ENFERMEDAD COMUN de la
incapacidad temporal padecida por HASSAN ECHAHBOUNI que
se inició en la fecha 3/1/07. Asimismo, determina como respon-
sable de la misma al INSS, que deberá hacerse cargo de la pres-
tación desde su inicio hasta 16/1/07 fecha de alta médica. 

De acuerdo con el artículo 94 de la Ley 30/92 del Régimen
Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
Administrativo Común esta resolución es inmediatamente ejecutiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de 30
días contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo de 2/1995, de 7 de abril (BOE DE 11-4-1995).

Tarragona, 21 de febrero de 2008. --- EL DIRECTOR
PROVINCIAL, Narciso Martín Sanz.

2008/6526 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anunci

En compliment del que estableix l'article 59.4 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques y del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27/11/92
y del 14/1/99), al haver estat retornada la resolució tramesa a
En/Na MOHAMED EL AZZAOUY, amb domicili a BARCELONA, 11
5-10 de REUS, notificada en forma a través del Servei de Correus, i

al desconèixer el seu parador, pel present anunci es notifica a
aquesta persona la següent resolució:

En relación con su expediente de incapacidad temporal con
fecha de baja médica 24/5/07, adjunto acompañamos la reso-
lución de este Instituto que determina la contingencia causante de la
baja médica. Se adjunta también una copia de la propuesta de la
CEI (Comisión de Evaluación de Incapacidades).

Esta resolución establece asimismo que la MUTUA UNIVERSAL es
la responsable de la prestación.

RESOLUCIÓN SOBRE DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA
DE INCAPACIDAD TEMPORAL

En relación con la solicitud de determinación de contingencia del
proceso de IT de MOHAMED EL AZZAOUY, que se inició por parte
del interesado, y a la vista de la documentación aportada, así como
el dictamen emitido por la Comisión de Evaluación de Incapacidades
en relación con el mismo, esta Dirección Provincial en uso de las
competencias que le atribuye el artículo 2 del Real Decreto
2609/82 de 24 de septiembre sobre evaluación y declaración de
las situaciones de invalidez en la Seguridad Social, así como el art.
5 del RD 1401/2005, de 5 de septiembre, por el que se modifica
el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de AT/EP (RD
1993/1995, de 7 de diciembre), RESUELVE:

Declarar el carácter COMUN - ENFERMEDAD COMUN de la
incapacidad temporal padecida por MOHAMED EL AZZAOUY que
se inició en la fecha 24/5/07. Asimismo, determina como respon-
sable de la misma a MUTUA UNIVERSAL, que deberá hacerse cargo
de la prestación desde su inicio hasta 3/9/07 fecha de alta
médica. 

De acuerdo con el artículo 94 de la Ley 30/92 del Régimen
Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
Administrativo Común esta resolución es inmediatamente ejecutiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de 30
días contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo de 2/1995, de 7 de abril (BOE DE 11-4-1995).

Tarragona, 28 de febrero de 2008. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL,
Narciso Martín Sanz.

2008/6531 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anunci

En el expediente nº 2007/511945 de incapacidad permanente
correspondiente Montserrat Torres Campos, se ha dictado por el
director provincial en fecha 10/3/08 resolución, cuya parte dispo-
sitiva dice:

RESUELVE:
Resuelvo desestimar la reclamación previa interpuesta por

Montserrat Torres Campos, ya que no han variado las causas que
motivaron la resolución impugnada, ni haber sido desvirtuada la
correcta aplicación de los fundamentos legales en que se basó.

Contra esta resolución usted puede interponer demanda ante el
Juzgado de lo Social, en el plazo de treinta días contados a partir
del siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de procedi-
miento 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.
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Y para que sirva de notificación a Montserrat Torres Campos, 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 DE TARRAGONA, a los efectos pertinentes, expido el
presente edicto en Tarragona, a 22 de mayo de 2008.

Nombre
MONTSERRAT TORRES CAMPOS, NIF 33966920Z 

Domicilio
CERVANTES, 22 - Amposta (43870)

Tarragona, 12 de mayo de 2008. --- El director provincial,
Narciso Martín Sanz.

2008/6532 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anunci

En el expediente nº 2007/501966 de lesiones permanentes no
invalidantes correspondiente a Francisco Jiménez Pérez, se ha
dictado por el director provincial en fecha 29/11/07 resolución,
cuya parte dispositiva dice:

RESUELVE:
En relación con su solicitud de revisión de grado de su incapa-

cidad permanente y en virtud del reconocimiento médico que le ha
sido practicado por el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques y a la
vista de la propuesta de la Comisión de Evaluación de
Incapacidades y demás documentos que constan en el expediente,
se deduce que no se ha producido variación en el estado de sus
lesiones que determine la modificación del grado de incapacidad
que tiene reconocido. Por ello le informamos que continúa afectado
de lesión permanente no invalidante ya indemnizado.

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 proce-
dimiento 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 al interesado Francisco Jiménez
Pérez, 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 DE TARRAGONA, a los efectos perti-
nentes, expido el presente edicto en Tarragona, a 22 de mayo de
2008.

Nombre
FRANCISCO GIMENEZ PEREZ, DNI 39865962Q 

Domicilio
PERE MARTELL, 20 7º E - Tarragona (43005)

Tarragona, 12 de mayo de 2008. --- El director provincial,
Narciso Martín Sanz.

2008/6524 – INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona - CAISS de El Vendrell

Anuncio

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(BOE de 27/11/92 y del 14/01/99), al haber sido devuelta la
resolución remitida a D/Dª. Said Jadaoun, con domicilio en Cl.
Fassines, 17, bajos, del Vendrell, notificada en forma a través del
Servicio de Correos, y al desconocer su paradero, por el presente
anuncio se notifica al interesado la resolución adjunta. 

D/Dña. SAID JADAOUN
CL FASSINES, 17, BX 
43700 EL VENDRELL

Régimen: GENERAL
Número Expte.: 43/2008/004368/66
I.P.F.: 6/X03322588P
Núm.afiliación: 43/10145626/96
Fecha Hecho causante: 09/01/2008

Examinada su solicitud de prestación de incapacidad temporal y
la documentación aportada, esta Dirección Provincial, en aplicación
a la legislación vigente, ha resuelto denegar la misma:

Por corresponder a la empresa el pago delegado de la pres-
tación de incapacidad temporal, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 77.1 c) de la Ley General de la Seguridad Social. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de treinta
días desde la notificación de la misma, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (BOE 11 de abril).

EL DIRECTOR PROVINCIAL, NARCISO MARTÍN SANZ.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

2008/6706 – BASE - GESTIÓ D’INGRESSOS

Dept. de Gestió d’Ingressos i Facturació

Edicte 2008/11

Es comuniquen les següents ampliacions en relació a l'edicte
número 2008/3695 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, número 73, de 28 de març de 2008 pel qual s'exposava
el calendari fiscal i l'edicte de cobrament de determinats ingressos de
dret públic:

Municipi 012. Altafulla
Concepte 500. Impost béns immobles de naturalesa urbana,

s'amplia el període de cobrament fins el 31 de juliol de 2008.
Concepte 600. Impost sobre vehicles de tracció mecànica,

s'amplia el període de cobrament fins el 31 de juliol de 2008.

Municipi 045. La Sènia
Concepte 800. Subministrament d'aigua 1er trimestre de 2008,

el període de cobrament serà del 30 de maig de 2008 fins el 30 de
juliol de 2008.

Municipi 090. Montferri
Concepte 800. Subministrament d'aigua 1er trimestre de 2008,

el període de cobrament serà del 30 de maig de 2008 fins el 30 de
juliol de 2008.

La qual cosa es posa en coneixement dels contribuents i resta
d'obligats al pagament de conformitat amb l'article 102.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
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Així mateix es comunica que el pagament voluntari dels rebuts
pels conceptes i municipis esmentats es podrà efectuar en els
mateixos termes que els de la notificació inicial, llevat les correccions
ara efectuades.

Tarragona, 26 de maig 2008. --- El president de BASE, Josep M
Llobet Guim. --- El cap de Facturació, Joan Francesc Tomàs Gil.

2008/6641 – SECRETARIA GENERAL

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
23 de maig de 2008

Aprovar l'acta de la sessió anterior del dia 16 de maig de 2008. 

Acceptar la renuncia presentada per l'Ajuntament de Valls d'una
obra inclosa en el PAM 2004-2007 i substituir-la per ampliació de
l'obra Restauració dels arcs de Ca Magrané 2a- fase.

Autoritzar a l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou d'utilització
de romanents del PAM 2004-2007 per l'obra Diverses actuacions a
la xarxa d'abastament d'aigua.

Rectificar un error material en l'acord adoptat per la Junta de
Govern el dia 25/04/08 sobre l'aprovació de l'expedient de
contractació de la reposició d'un vehicle tot-terreny pickup de doble
cabina per al Laboratori de Materials de la Diputació de Tarragona.

Aprovar diverses contractacions menors de diferents organismes
autònoms de la Diputació de Tarragona.

Adjudicar el contracte del servei de senyalització horitzontal a les
carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona.

Adjudicar el contracte d'adquisició de senyals d'orientació per a
la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.

Adjudicar el servei de gestió del patrimoni vegetal de l'espai
natural protegit de l'Albereda de Santes Creus (Aiguamúrcia).

Aprovar la revisió de preus del contracte del servei de transport
del personal de la Brigada de Carreteres amb centre de treball a
Valls, itinerari A: Sarral-l'Espluga de Francolí-Centre de treball a Valls,
i itinerari C: Vila-rodona-el Pont d'Armentera-Centre de treball a Valls,
subscrit amb l'empresa Teresa y José Plana, Empresa Plana, SL.

Aprovar les certificacions finals de diversos contractes d'obra. 

Tornar les garanties definitives constituïdes amb motiu de diversos
contractes d'obra.

Concedir els permisos i liquidar les taxes per expedició de
permisos d'obres dels Serveis Tècnics Territorials.

Liquidar els preus públics que han de pagar els ajuntaments per
l'ajuda tècnica en la redacció de projectes i direcció d'obres.

Liquidar els preus públics que han de pagar els ens locals per
l'ajuda tècnica en treballs qualificats.

Liquidar els preus públics que han de pagar els ajuntaments per
l'assistència lletrada en els processos judicials.

Liquidar el preu públic que han de pagar els ajuntaments pel
subministrament als ajuntaments del llibre d'ordres d'execució de les
obres públiques i del llibre del pla de seguretat i salut en el treball en
els projectes d'edificació i obres públiques.

Aprovar els justificants de despeses i reconeixement d'obligacions
(factures). 

Aprovar els justificants de subvencions concedides.

Aprovar els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.

Aprovar els justificants de despeses domiciliades.

Aprovar la liquidació setmanal de les taxes per publicacions
d'edictes al BOP de Tarragona.

Tarragona, 23 de maig de 2008. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

CONSELLS COMARCALS

2008/6510 – CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

Anunci

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Camp, en la sessió ordinària
realitzada el 26 de març de 2008, va acordar acceptar l'encàrrec
de gestió formalitzat mitjançant conveni de col·laboració, de la
Generalitat de Catalunya mitjançant ADIGSA, empresa pública de la
Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Medi Ambient
i Habitatge per a la gestió de la Borsa d'Habitatge per al Lloguer
Social a la comarca de l'Alt Camp.

La qual cosa es fa públic per al general coneixement.

Valls, 19 de maig de 2008. --- La presidenta, Carme Mansilla
Cabré.

2008/6507 – CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

Anunci

El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data
16 de maig de 2008, ha aprovat les bases que han de regir l'ator-
gament de beques per a l'assistència a la Universitat d'Estiu de la URV
(UETE 2008) i per a la XL Universitat Catalana d'Estiu.

Les bases se sotmeten a informació pública per un termini de vint
dies per tal que es puguin presentar els suggeriments i/o al·legacions
que es considerin oportuns. Si no se'n produeixen esdevindran apro-
vades definitivament, sense necessitat de nou acord plenari, amb el
següent text: 

BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE BEQUES PER A
L'ASSISTÈNCIA A LA UNIVERSITAT D'ESTIU DE LA URV (UETE 2008)

I A LA XL UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Primera. Objecte i finalitat 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb càrrec a la partida

2008-42248902, estableix aquestes bases per a la regulació del
procediment mitjançant el qual se sol·licitaran, concediran, justifi-
caran i abonaran beques per a l'assistència a la Universitat d'Estiu de
la URV (UETE 2008) i per a la XL Universitat Catalana d'Estiu.

La finalitat d'aquests ajuts és la col·laboració econòmica en
l'import de la matrícula per a qualsevol dels cursos inclosos en el
programa de la edició de 2008.

Segona. Destinataris 
Podran acollir-se a aquesta convocatòria els estudiants de 2n de

batxillerat, els estudiants de cicle formatiu de grau superior i els estu-
diants universitaris, empadronats a la comarca del Baix Ebre.
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Tercera. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds degudament complimentades, d'acord amb el

model de l'Annex 1 s'hauran de presentar al Registre General del
Consell Comarcal del Baix Ebre acompanyades de:

- Còpia del resguard de pagament de la matrícula
- Certificat d'empadronament 
- Model de dades bancàries, degudament emplenat
- Còpia del resguard de matrícula que acrediti la condició d'es-
tudiant de 2n de batxillerat, d'un cicle formatiu de grau superior
ó universitari

El termini màxim per presentar i admetre sol·licituds referents a
aquesta convocatòria serà el dia 1 d'octubre de 2008.

Quarta. Import de la beca 
L'import de la beca serà del 50 % del cost de la matrícula.

Cinquena. Inici del procediment
Un cop rebuda la sol·licitud, per part dels serveis de secretaria

comarcal s'avaluarà que compti amb tota la documentació descrita a
la clàusula anterior. Si és correcta es passarà a avaluació per al seu
atorgament. Cas de tenir defectes se sol·licitarà la seva esmena i, un
cop subsanada, se seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a l'estudi
de cap sol·licitud que no compti amb tota la documentació completa
i correcta.

Per a l'esmena de defectes de les sol·licituds o de la documen-
tació presentada es requerirà per escrit, mitjançant notificació, per tal
que, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de
l'endemà de rebre la notificació es presenti la documentació
sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documen-
tació demanada es considerarà que el sol·licitant desisteix de la
petició.

Sisena. Atorgament de l'ajut i pagament
6.1. L'atorgament de les beques el resoldrà el president del

Consell Comarcal, previ informe de la Comissió Informativa
Comarcal d'Ensenyament.

6.2. La resolució s'adoptarà en el termini màxim de sis mesos i
serà notificada per escrit al peticionari. La manca de resolució
expressa tindrà efectes desestimatoris. 

6.3. Per tal de fer efectiu el pagament els beneficiaris hauran de
justificar la realització efectiva del curs mitjançant la presentació del
document acreditatiu de l'assistència.

6.4. El certificat d'assistència s'haurà de presentar en el termini
màxim d'un mes a comptar des de la finalització del curs, i en tot cas,
abans del 30 de novembre de 2008.

Tortosa, juny de 2008

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Tortosa (Baix Ebre), 21 de maig de 2008. --- El president, Andreu
Martí i Garcia.

2008/6554 – CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

Anunci

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària
de data 14 de març de 2008, ha aprovat provisionalment imposar
la taxa i l'ordenança reguladora de la taxa per a l'elaboració d'in-
formes de la ponència comarcal d'avaluació d'activitats (PCAA) del
Consell Comarcal del Baix Ebre i aprovar l'ordenança que la
regula.

Mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província
número 84 de data 10 d'abril de 2008, es va fer pública aquesta
aprovació. Un cop transcorregut el termini per presentar al·legacions

no se'n han produït, per la qual cosa la taxa i l'Ordenança regu-
ladora esdevenen definitives, amb el següent text:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
PONÈNCIA COMARCAL D'AVALUACIÓ D'ACTIVITATS 

Article 1. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb l'autorització continguda en els articles

133.2 i 142 de la Constitució i l'article 106 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4 a) del refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL) i l'article 39 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'organització comarcal de Catalunya, aquest Consell Comarcal
estableix la taxa per a l'expedició d'informes elaborats per la
Ponència Comarcal d'Avaluació d'Activitats (PCAA) la qual es regirà
per la present Ordenança

Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat comarcal, tant

tècnica com administrativa desenvolupada per la Ponència Comarcal
d'Avaluació d'Activitats del Consell Comarcal del Baix Ebre amb
motiu de la tramitació d'expedients de llicències d'activitats correspo-
nents a l'annex II.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la inter-
venció integral de l'administració ambiental i el Decret 136/1999,
de 81 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desple-
gament de la mateixa, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de
juny. 

Article 3. Subjecte passiu 
Són subjectes passius d'aquesta taxa els Ajuntaments del Baix

Ebre que sol·liciten al Consell Comarcal la realització dels informes i
pronunciaments relatius a activitats de l'annex II.2 esmentat que es
volen instal·lar al seu municipi, o activitats que ja són en funcionament
i que s'ha d'adequar al que indica la Llei 4/2004, d'1 de juliol,
reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència
ambiental i del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es
desplega la Llei.

Article 4. Beneficis fiscals 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la

taxa. 

Article 5. Quota tributària 
La quota d'aquesta taxa es determinarà per una quantitat fixa de

250,00 euros.

Article 6. Acreditació
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï

l'activitat comarcal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes,
s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la
sol·licitud que iniciï el corresponent procediment. 

2. Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà
afectada de cap manera per la denegació de l'objecte dels corres-
ponents procediments a que es refereix l'article 2, o per la seva
concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desestiment
del sol·licitant després que s'hagi resolt el procediment corres-
ponent. 

Article 7. Règim de declaració i ingrés 
La taxa s'exigirà en règim de liquidació. 
La taxa serà liquidada per l'administració, que la notificarà al

subjecte passiu, per al seu pagament. 

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Tortosa, 21 de maig de 2008. --- El president, Andreu Martí i
Garcia.
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2008/6515 – CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Edicte

Rendits els comptes comarcals anuals corresponents a l'exercici
de 2007, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès
per la Comissió Especial de Comptes, queden exposats al públic a
la secretaria d'aquest Consell per un termini de quinze dies. Durant
aquest termini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i
observacions que es considerin oportunes.

Gandesa, 20 de maig de 2008. --- El president, Pere Martí i
Vinaixa.

AJUNTAMENTS

2008/6543 – AJUNTAMENT D’ALBINYANA

Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de maig de
2008, va aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió
d'ajuts de teleassistència domiciliària.

L'acord esmentat, juntament amb l'expedient, se sotmeten a tràmit
d'informació pública per un termini de vint dies, als efectes de presen-
tació d'al·legacions i reclamacions.

Si durant aquest termini no es presenten reclamacions ni al·lega-
cions, l'acord s'entendrà definitivament adoptat.

Albinyana, 14 de maig de 2008. --- L'alcalde, Quim Nin Borreda.

2008/6516 – AJUNTAMENT DE L’ALDEA

Edicte

Es fa públic que el projecte d'urbanització que fa referència al Pla
parcial de desenvolupament industrial Dapsa - Dia 1 de l'Aldea,
redactat per l'enginyer industrial Sr. Javier Canalejo Mendaza, ha
quedat definitivament aprovat al no haver-se presentat en vers ell cap
reclamació al llarg de l'exposició. La qual cosa es fa pública en
compliment de les disposicions vigents i als efectes oportuns, indicant
que aquest acte és definitiu en via administrativa i els interessats hi
poden interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala corres-
ponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
màxim de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci, si bé s'hi pot interposar qualsevol altre recurs o acció
que es consideri pertinent.

L'Aldea, 19 de maig de 2008. --- L'alcalde-president, Daniel
Andreu i Falcó.

2008/6501 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA 

Anunci de cobrança

Es posa en general coneixement:
Primer.
Que els rebuts corresponents al mes de maig del Jardí d'Infància

Francesc Blanch i Hort de Pau, Escola de Música, Transport Escolar i
Transport Adaptat, de l'exercici 2008, es troben al cobrament.

Segon. Termini d'ingrés.
Del dia 12 de maig de 2008 a l’11 de juliol de 2008.

Tercer. Lloc de pagament.
- Plaça del Pou, 1 d'Altafulla. 
- Oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Quart. Modalitat d'ingrés.
- Per domiciliació bancària.
- Amb diners de curs legal.
- Per xec nominatiu conformat.

Cinquè. Dies i hores d'ingrés.
Els dilluns i els divendres de 10 hores a 13:30 hores.

Sisè. Advertència.
D'acord amb els arts. 97 i ss. del Reglament general de recap-

tació, el dia següent a la finalització del termini d'ingrés en voluntària,
s'iniciarà el període executiu amb el següent efecte:

a) Meritació i liquidació del 20% de recàrrec de constrenyiment.
b) Meritació i liquidació d'interessos de demora.
c) Meritació i liquidació de les costes.
d) Iniciació de l'expedient per la retirada de comptador.
e) Execució de patrimoni del deutor per via de constrenyiment.

Setè. Informació.
a) L'Ajuntament, amb l'oportuna garantia pot concedir, prèvia

sol·licitud per escrit, ajornament o fraccionament en les condi-
cions que estableixi el Reglament general de recaptació.

b) Els padrons estan a disposició dels contribuents interessats per
examinar-los, i efectuar possibles reclamacions per escrit
davant el Servei de Gestió Tributària de l'Ajuntament.

c) Les altes, baixes i modificacions es tramitaran davant l'Àrea de
Gestió i Llicències, per escrit.

d) Les anomalies que sorgeixin en els actes de gestió recap-
tatòria, són reclamades davant la Tresoreria, per escrit.

e) La interposició de recurs no suspèn l'obligació de fer efectiu
l'import liquidat, llevat dels supòsits previstos en el Reglament
general de recaptació.

Altafulla, 9 de maig de 2008. --- El tresorer, Xavier Borràs Solé.
--- Vist i plau, l'alcalde, Josep M. Gené Torrell.

2008/6539 – AJUNTAMENT D’AMPOSTA 

Edicte

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 31 de març
de 2008, va aprovar provisionalment la modificació de l'Orde-
nança reguladora la taxa per la inscripció i assistència a les Llars
d'Infants Municipals. Transcorregut el termini d'exposició al públic
(BOP de Tarragona 85 de 11-4-2008) sense que s'hagin produït
reclamacions, els acords inicials han estat elevats a definitius. En
compliment amb el que disposen els articles 17 i 19 del RDL
2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, articles 70 i 111 de la Llei 7/85 reguladora de
les bases de règim local 1 l'article 162 de la Llei 8/87 municipal
i de règim local de Catalunya, es transcriu seguidament el nou
redactat de l'ordenança:

Ord. fiscal núm. 26:
Taxa per la inscripció i assistència a les Llars d'Infants

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 ñ), del

RDL 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament esta-
bleix la taxa per la inscripció i assistència a la Llars d'Infants
Municipals.
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Article 2. Fet imposable
Consisteix en la inscripció i assistència a les Llars d'Infants

Municipal la Gruneta i la Sequieta.

Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents,

les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l'art. 36 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis
de les llars d'infants municipals

2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d'utilització dels
serveis pels menors d'edat o incapacitats, les persones que tinguin la
pàtria potestat o els representants legals.

Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de

les obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es
refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que
assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la

determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de
satisfer per a aquesta taxa, llevat dels que derivin directament de
l'aplicació obligatòria d'altres normatives.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Matriculació 20,30 
- Quotes mensuals 102,27 
- Quotes mensuals germans dels anteriors 51,13
- Tiquet dinar mensual 100,00
- Tiquet de 10 dinars 50,00
- Tiquet d'1 dinar 6,00

Article 7. Meritació 
La taxa es meritarà en el període de la inscripció a la Llar d'Infants

La Gruneta o bé en el moment en què s'inicia la prestació del servei,
amb periodicitat mensual.

El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la
presentació, a qui estigui obligat de realitzar-lo, del rebut corres-
ponent, que es domiciliarà a l'entitat financera indicada pel repre-
sentant legal de l'infant.

Article 8. Suspensió per falta de pagament
Quan les persones indicades a l'article 2 deixin de pagar dos

rebuts, per causes no imputables a l'Administració, s'entendrà que
renuncien al servei i es produirà la baixa automàtica de la matrícula.
L'Ajuntament assignarà la plaça vacant per rigorós ordre de la llista
d'espera. 

Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que

disposa la Llei general tributària i la normativa que la desplega. 

Amposta, 19 de maig de 2008. --- L'alcalde, Manel Ferré
Montañés.

2008/6540 – AJUNTAMENT D’AMPOSTA 

Edicte

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 31 de març de
2008, va aprovar provisionalment la nova Ordenança reguladora
del preu públic pel servei d'atenció domiciliària. Transcorregut el
termini d'exposició al públic (BOP de Tarragona 85 de 11-4-2008)

sense que s'hagin produït reclamacions, els acords inicials han estat
elevats a definitius. En compliment amb el que disposen els articles
17 i 19 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals, articles 70 i 111 de la Llei 7/85 regu-
ladora de les bases de règim local 1 l'article 162 de la Llei 8/87
municipal i de règim local de Catalunya, es transcriu seguidament la
nova ordenança:

Ordenança fiscal núm. 47

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Article 1r. Principis generals. 
Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la

Constitució, i de conformitat amb el que disposa l'article 127 en
relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament
d'Amposta estableix el preu públic per la prestació dels serveis
d'atenció domiciliaris que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2n. Objecte.
L'objecte del preu públic que s'estableix en aquesta ordenança el

constitueix la prestació dels següents serveis:
1. Serveis d'ajuda a domicili
2. Serveis d'àpats a domicili

Article 3r. Obligats al pagament.
1. Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones

que es beneficiïn dels serveis prestats a que es refereix l'article
anterior.

2. L'obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança neix des del moment en que s'aprova la prestació del
servei. 

3. Els usuaris del servei, en el moment de presentar la seva
sol·licitud, facilitaran el número de compte d'una entitat financera on
domiciliar periòdicament els imports liquidats. No s'iniciarà cap
servei sense el compliment d'aquest requisit.

Article 4t. Quantia. 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà

la que es fixa en la tarifa continguda a l'annex.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figuren a l'annex

i s'aplicaran d'acord amb les normes detallades a l'article 7
d'aquesta ordenança.

3. Amb posterioritat a l'aprovació definitiva d'aquesta orde-
nança, l'increment o els preus dels nous serveis que l'Ajuntament
ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern Local de
forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos. Quan
hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així
ho aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus per sota del límit previst
anteriorment.

4. A les tarifes aprovades es repercutirà l'impost sobre el valor
afegit d'acord amb la normativa que el regula.

Article 5è. Normes de gestió. 
1. La gestió i recaptació d'aquest preu públic correspondrà a

l'administració municipal. En el supòsit de gestió indirecta del servei,
els plecs de clàusules podran determinar, d'acord amb la normativa
vigent, que el contractista percebi com a retribució les tarifes del preu
públic. En aquest cas, la gestió i recaptació correspondrà al contrac-
tista.

2. El Reglament del servei determinarà, en tot cas, el sistema d'or-
ganització de la gestió, liquidació i cobrament del preu públic.

Article 6è. Normes d'aplicació de les tarifes. 
1. La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat

d'aplicar a les tarifes del preu públic els percentatges següents
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Import IRSC 2008 mensual 544,50
Import IRSC 2008 anual 14 pagues 7.623,00
Perc.2008 Disp. Tran. 2 Llei 13/2006 80,00%
Previsió IRSC 2008 6.098,40

Renda per càpita Percentatge
Menys de 6.098,40 euros anuals 0,00%
Entre 6.098,40 i 7.000,00 euros anuals 15,00%
Entre 7.000,01 i 8.000,00 euros anuals 25,00%
Entre 8.000,01 i 9.000,00 euros anuals 35,00%
Entre 9.000,01 i 10.000,00 euros anuals 45,00%
Entre 10.000,01 i 11.000,00 euros anuals 55,00%
Entre 11.000,01 i 12.000,00 euros anuals 65,00%
Entre 12.000,01 i 13.000,00 euros anuals 75,00%
Entre 13.000,01 i 14.000,00 euros anuals 85,00%
Més de 14.000,01 euros anuals 100,00%

2. Es considera renda per càpita al resultat de dividir els
ingressos de la unitat de convivència que constin en la declaració
anual de l'Impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici
anterior, pel nombre de membres. En el cas de persones no obli-
gades a presentar aquesta declaració, hauran d'acreditar els seus
ingressos totals mitjançant el certificat d'ingressos i retencions o de
retribucions en concepte de pensió emesos per l'empresa o orga-
nisme corresponent, sense perjudici que si els serveis municipals
tenen constància que la persona gaudeix d'ingressos no declarats,
aquests també es tinguin en compte per al càlcul de la renda per
càpita.

3. El càlcul de les escales de renda estarà en funció de l'indi-
cador de renda de suficiència a Catalunya ( IRSC) d'acord amb el
que determina la lllei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, que el fixa en 7.137,20 euros anuals,
més els increments anuals que s'aprovin, si bé estableix el percentatge
del 75% per l'any 2006, 80% per l'any 2008 i el 100% per l'any
2010.

4. Els malalts mentals, els toxicòmans i altres persones amb pato-
logia social acreditada, excepcionalment i previ informe favorable i
motivat dels Serveis Socials Municipals, podran gaudir d'una
reducció fins el 100% de la tarifa.

Article 7è. Remissió normativa.
En tot allò no previst en aquesta ordenança s'estarà al que al

respecte determinin l'Ordenança general reguladora dels preus
públics, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
la Llei de taxes i preus públics, i la resta de disposicions concor-
cants.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació

íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i començarà
a aplicar-se a partir de l'1 de gener de 2008. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o
derogació expressa.

Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada defi-

nitivament pel Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 31 de març de
2008.

ANNEX DE TARIFES

1. Servei d'ajuda a domicili
- Preu hora de servei 12,00 euros

2. Serveis d'àpats a domicili
- Per cada àpat servit 5,00 euros

Amposta, 19 de maig de 2008. --- L'alcalde, Manel Ferré
Montañés.

2008/6731-U – AJUNTAMENT D’AMPOSTA 

Anunci

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 98
(fascicle primer) del dia 26 d'abril de 2008, apareix publicat anunci
d'aquest Ajuntament número 2008/5242-U, en el qual hi ha una
errada.

Mitjançant el present es procedeix a la seva correcció:
On diu: 

Polígon 21, parcel·la 115
Ha de dir:

Polígon 28, parcel·la 155

Amposta, 27 de maig de 2008. --- L'alcalde, Manel Ferré
Montañés.

2008/6538 – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte

Que en aquest Ajuntament es tramita l'expedient núm. 218/08,
iniciat per Decret de l'Alcaldia núm. 223/08 de 3 d'abril de 2008,
per renovar les inscripcions padronals de les persones estrangeres no
comunitàries sense autorització de residència permanent.

De la documentació que consta a l'expedient esmentat resulta que
les persones afectades per aquest procediment i que no han renovat
la seva inscripció padronal abans de la data límit, es donaran de
baixa d'ofici del padró municipal, us ho fem avinent perquè en el
termini de quinze dies a comptar des de la publicació d'aquest
anunci al·legueu allò que estimeu pertinent.

Aquestes persones són:

YASSIN MSO OURI, núm. document X6573654R
BRAHIM EL MALKI, núm. document X1420521H
ABDESLAM AZOGAH, núm. document X4467652V
ABDELHAFID EL HANKOURI, núm. document X3855215R

L'Arboç, 8 de maig de 2008. --- L'alcalde, Joan Plana Pons.

2008/6502 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Anunci

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 16 de maig de
2008, adoptà, entre altres, l’acord d’aprovar les següents:

BASES PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PER A
L'ASSISTÈNCIA D'INFANTS A ESCOLES BRESSOL DURANT 

ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DEL 2008

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La finalitat d'aquests ajuts és contribuir al pagament de les

despeses de llar infantil per infants de 0 a 3anys, i en casos excep-
cionals i degudament justificats, a menors de fins a 5 anys, essent el
total del pressupost de 6.000 euros. 

La convocatòria és de caràcter anual. La concessió del mateix
ajut en anys anteriors no implica la concessió automàtica per l'any
2008.

SEGONA. DESTINACIÓ DEL AJUTS
Poden ser beneficiaris/es d'aquests ajuts els infants de 0-3 anys

i excepcionalment fins a 5 anys, empadronats en el municipi de
Cambrils, els pares/mares i/o tutors legals dels quals estiguin al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, incloent les
referents a aquest Ajuntament i que assisteixin a llars infantils del
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municipi i que acompleixin amb els màxims requisits determinats per
les característiques socials, econòmiques i familiars que es detallen en
el punt tercer.

TERCERA. BAREMS ECONÒMICS I CORRECIÓ
a) Situació econòmica del nucli familiar.
El càlcul dels ingressos líquids anuals es farà quantificant tots els

ingressos dels membres de la família que visquin en el mateix
domicili, referents a l’exercici 2007.

En aquest sentit s'entendrà el concepte de família en el seu sentit
més restringit, incloent-se als germans/es dels menors per qui es
sol·licita l’ajut, així com del seu pare i mare i/o tutors legals. Es comp-
tabilitzarà en el càlcul dels ingressos familiars, la suma dels ingressos
líquids anuals de totes les persones computables.

Així mateix, es tindran en compte les mesures correctores deri-
vades de les circumstàncies que a continuació es detallen:

a) Condició de família monoparental: Vidus/es, separats/des,
divorciats/es, solters/es amb fills.

b) Condició de família nombrosa.
c) Tenir algun membre de la unitat familiar amb un reconeixement

de disminució.
d) Per no poder, cap dels dos progenitors, atendre els seus

fills/es per raons laborals, socials o de salut (es corregirà com
a tres mesures correctores)

e) Sol·licitar l'ajut per més d'un fill/a.
La correcció de les beques s'establirà partint de la taula

econòmica que a continuació es detalla aplicant-se segons el nombre
de membres de la unitat familiar i obtenint un resultat de fer la
diferència entre el valor assenyalat en la taula i el que percep la
família.

Membres Ingressos 
unitat familiar Càlcul líquids anuals

2 1,25 x salari mínim 600 euros x 14 pagues 10.500 euros
3 1,75 x 600 euros x 14 14.700 euros
4 2,25 x 600 euros x 14 18.900 euros
5 2,5 x 600 euros x 14 21.000 euros
6 2,75 x 600 euros x 14 23.100 euros
7 3,00 x 600 euros x 14 25.200 euros

Els ingressos que s'estableixen com a límit es corresponen a 1,25
vegades el salari mínim interprofessional (10.500 euros/anuals) en el
cas de 2 membres, i s'incrementa el límit màxim en 0,5 de l'esmentat
salari, pel tercer i quart membre de la unitat familiar, i un 0,25 del
salari mínim per la resta de membres.

Al resultat obtingut li restarem les mesures correctores derivades
de les circumstàncies detallades específicament en aquest punt tercer
de les bases (apartats b, c, d, e) sempre i quan hagin estat degu-
dament acreditades de forma documental en la sol·licitud, és a dir,
0,10 vegades el salari mínim interprofessional (0,10 x 600 euros x
14 = 840 euros)per cadascuna de les circumstàncies detallades en
la base tercera.

L'equip dels serveis bàsics d'atenció social, podrà presentar
informe social referent a situacions excepcionals que puguin presentar
determinades famílies i que no estiguin contemplades en aquestes
bases, proposant que passi a ser prioritària la seva aprovació.

Per part dels professionals dels serveis socials d'atenció primària,
es podran efectuar citacions a aquells sol·licitants que es valori oportú
efectuar un estudi de la situació socio-econòmico-laboral presentada.

QUARTA. MODALITATS
Per assistència a llar d'infants amb servei de mitja pensió (Amb

servei de menjador inclòs)
Per assistència a llars d'infants en règim d'externat ( Sense servei

de menjador)

CINQUENA. IMPORT DELS AJUTS
L'import màxim de l'ajut dependrà del pressupost assignat i del

nombre de sol·licituds favorables.
Els ajuts es concediran de forma parcial, en base a la valoració

dels requisits determinats per les característiques socials, econòmiques
i familiars i en base als següents barems de concessió.

Modalitat: Externat 70% 50%
1 mes 112 euros 80 euros
2 mesos 224 euros 160 euros

Modalitat: Mitja pensió 70% 50%
1 mes 196 euros 140 euros
2 mesos 392 euros 280 euros

SISENA. INCOMPATIBILITATS
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut d'una

altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix
concepte. La percepció d'un altra ajut pel mateix concepte faculta a
l'Ajuntament per exigir el seu reintegrament, sense perjudici de les
facultats per iniciar, si s'escau, el corresponent procediment sancio-
nador.

SETENA. TRAMITACIÓ
Les sol·licituds individuals, a nom de la persona que exerceixi la

pàtria potestat o la tutoria del menor beneficiari, es presentaran degu-
dament signades, a les oficines de l'OAC de l'ajuntament, segons el
model de l'annex I d'aquesta convocatòria.

Aquestes sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la docu-
mentació necessària per tal d'acreditar la seva situació econòmica,
laboral i familiar.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència,
incoherència o hi manca algun dels documents necessaris,
l'Ajuntament ho notificarà directament a l'interessat/da per tal que en
el termini de 10 dies pugui esmentar la falta. Si en aquest termini no
es produeixi l'esmena i/o no s'aporta la documentació sol·licitada,
s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmits.

VUITENA. DOCUMENTACIÓ
La documentació que haurà d'acompanyar l'imprès de sol·licitud

degudament complimentat és: 
- DNI, NIE o passaport del pare o tutor legal que faci la

sol·licitud per tal d'efectuar la comprovació a l'OAC.
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa (vigent), si escau. 
- Fotocòpia de la sentència i/o conveni regulador de separació

o sentència de divorci, on consti el pacte econòmic ( Pensió
alimentària i/o pensió compensatòria), si s'escau. En cas de
que no es passi la pensió establerta en el conveni regulador i/o
sentència, caldrà aportar una fotocòpia de la denúncia que ho
acredita.

- Fotocòpia del certificat de l'ICASS (Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials) acreditant el reconeixement legal de dismi-
nució, si s'escau.

- Fotocòpia del justificant dels horaris laborals d'ambdós pares
i/o tutors legals (Certificat de l'empresa o contracte laboral on
s'especifiquin els horaris laborals efectuats pels pares i/o
tutor/s legals), si s'escau.

- Fotocòpia complerta de la declaració de la renda de la unitat
familiar *(Pares i germans/es del/la menor per qui es sol·licita
l'ajut, majors de 16 anys) de l'exercici 2006. 

- En el cas que no hagi efectuat la declaració de renda l'any
2006, és imprescindible aportar, un certificat de vida laboral
de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels membres
de la unitat familiar, així com: 
- Fotocòpia del/s certificats d'empresa o nòmines de TOTES les

altes laborals efectuades durant l'any 2006, de cadascun
dels membres indicats anteriorment.* 

- En cas d'haver percebut prestació d'atur, subsidi d'atur, o la
renda activa d'inserció s'haurà d'aportar fotocòpia del certi-
ficat expedit per l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
indicant els ingressos percebuts durant l'any 2006

- En cas d'haver percebut ingressos provinents de pensions
s'haurà d'aportar un certificat emès per l'Institut Nacional de
la Seguretat Social o l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials indicant l'import percebut, 
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- En cas de percebre la renda mínima d'inserció (P.I.R.M.I)
s'haurà d'aportar un certificat expedit per l'ICASS indicant
l'import percebut.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna defi-
ciència o hi manca algun dels documents necessaris, l'ajuntament
ho notificarà directament a l'interessat/da per tal que en el termini
de 10 dies pugui esmenar l'error. Si en aquest termini no es
produeix l'esmena i/o no s'aporta la documentació sol·licitada,
s'entendrà que es desisteix de la petició i aquesta s'arxivarà sense
més tràmits.

NOVENA. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds serà del dia 19 al 31 de

maig 2008 (ambdós incloses), a les oficines de l'OAC de l'Ajun-
tament de Cambrils.

Únicament es podran atorgar ajuts sol·licitats fora de termini quan
s'acrediti, mitjançant un informe social, que es tracti d'una situació
socio-familiar que ho justifiqui.

Així mateix, els equips dels serveis bàsics d'atenció social podran
informar sobre la conveniència d'atorgar ajuts en relació a famílies
que, malgrat que no hagin presentat cap sol·licitud, es troben en una
situació de precarietat socio-econòmica.

DESENA. CONCESSIÓ I COMUNICACIÓ DELS AJUTS
La concessió dels ajuts tindrà com a límit econòmic el crèdit esta-

blert en el punt primer d'aquestes bases.
Serà la Comissió de Polítiques Socials i Salut la que revisarà i

estudiarà les sol·licituds presentades, essent aprovades o denegades
per la Junta de Govern Local

Les concessions o denegacions dels ajuts es notificaran a les Llars
Infantils, a l'OAC i als /les sol·licitants dels ajuts, durant la segona
quinzena de juny 2007

En cas de no fer un ús adequat de l'ajut, l'Ajuntament es reserva
el dret a la seva revocació.

Aquelles sol·licituds de beneficiaris/es dels ajuts individuals per
assistència a escola bressol que no han fet un bon ús de l'ajut
concedit en l'anterior convocatòria sense cap justificació degudament
acreditada, podran ser automàticament desestimades.

ONZENA. PAGAMENT DELS AJUTS
El pagament dels ajuts es farà a les llars infantils prèvia presen-

tació de les factures, amb el vistiplau dels pares o tutors dels menors.

DOTZENA. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
1. Annex I: Sol·licitud

TRETZENA. Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que
la informació facilitada pels peticionaris/es d'aquests ajuts serà
tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest
programa. 

Els/les interessades podran sol·licitar a l'administració
l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició.

El qual es fa públic en base a determinar l'art. 124 del ROAS, a
reserva de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que disposa
l’art. 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les corporacions locals, i significant que durant el termini de 20
dies es poden presentar reclamacions. Transcorregut aquest període
sense haver-hi cap reclamació, les bases reguladores s'entendran
definitivament aprovades.

Cambrils, 19 de maig de 2008. --- L'alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

2008/6509 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 16 de maig de
2008, adoptà, entre altres, l'acord d'aprovar les següents:

"BASES PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PER A
L'ASSISTÈNCIA A MENJADOR ESCOLAR PER ALUMNES
D'EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PEL CURS 2008-2009

PRIMERA. L'Ajuntament de Cambrils concedirà ajuts individuals
per a l'assistència a menjador escolar pels alumnes d'educació
infantil (EI), educació primària (EP) i educació secundària obligatòria
(ESO) de Cambrils pel curs 2008/2009, segons la disponibilitat
pressupostària municipal, així com la determinada pel conveni signat
amb el Consell Comarcal del Baix Camp.

La convocatòria és de caràcter anual. La concessió del mateix
ajut en anys anteriors no implica la concessió automàtica per al curs
2007-2008 en cap cas.

SEGONA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La finalitat d'aquests ajuts és contribuir al pagament de les

despeses de menjador dels alumnes d'educació infantil, primària i
ESO de Cambrils, essent el total del pressupost de 144.532 euros.

TERCERA. DESTINACIÓ DE L'AJUT
Poden ser beneficiaris/es d'aquests ajuts els alumnes empa-

dronats al municipi, i que assisteixin als centres d'educació infantil, de
primària i de secundària públics i privats concertats assignats pel
Departament d'Ensenyament, els pares/mares i/o tutors legals dels
quals estiguin al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries, incloent les referents a aquest Ajuntament i que acom-
pleixin amb els màxims requisits determinats per les característiques
socials, econòmiques i familiars que es detallen en el punt quart.

Així mateix es contemplaran aquelles sol·licituds d'alumnes no
empadronats al municipi, sempre i quan quedi demostrada la major
proximitat del domicili familiar al centre escolar de Cambrils.

QUARTA. BAREM ECONÒMIC I CORRECCIÓ
a) Situació econòmica del nucli familiar.
Es computaran com ingressos del nucli familiar la totalitat dels

ingressos néts de la unitat familiar durant l' exercici 2007.
Als efectes del càlcul dels ingressos del nucli familiar, són

membres computables del nucli familiar, pares i/o mares o tutors/es
legals de l'alumnat i els/les germans/es majors de 16 anys que
convisquin en el mateix domicili i que no tinguin nucli familiar propi

Igualment tindran la consideració de nucli familiar, aquells
composats per 2 progenitors amb fills d'anteriors relacions que
convisquin en el mateix domicili, no considerant,se aquests com a
famílies monoparentals.

Així mateix es tindran en compte les mesures correctores deri-
vades de les circumstàncies que a continuació es detallen:

b) Condició de família monoparental: Família formada per pare
o mare sol/a amb infants, que convisquin entre ells. 

c) Condició de família nombrosa.
d) Tenir algun membre de la unitat familiar amb un reconeixement

de disminució.
e) Per no poder, els progenitors, atendre els fills/es per raons

laborals, socials o de salut. (Aquesta circumstància puntuarà
per 3 en la mesura correctora)

f) Viure a 3 km o més del centre escolar.
En el cas que la situació econòmica familiar hagi canviat respecte

de la que consta a la documentació aportada, es podrà tenir en
compte la situació actual per fer la baremació de la sol·licitud,
sempre que quedi justificada documentalment la nova situació,
d'acord amb els documents justificatius i la valoració dels profes-
sionals dels serveis bàsics d'atenció social. 
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La revisió de les beques s'establirà partint de la taula econòmica
que a continuació es detalla, aplicant-se segons el nombre de
membres de la unitat familiar* i obtenint un resultat, de fer la
diferència entre el valor assenyalat en la taula i el que percep la
família.

Membres 
unitat familiar Càlcul Ingressos líquids anuals

2 1,25 x salari mínim 600 euros x 14 pagues 10.500 euros
3 1,75 x 600 euros x 14 14.700 euros
4 2,25 x 600 euros x 14 18.900 euros
5 2,5 x 600 euros x 14 21.000 euros
6 2,75 x 600 euros x 14 23.100 euros
7 3,00 x 600 euros x 14 25.200 euros

Els ingressos que s'estableixen com a límit es corresponen a 1,25
vegades el salari mínim interprofessional (10.500 euros) en el cas de
2 membres, i s'incrementa el límit màxim en 0,5 de l' esmentat salari,
pel tercer i quart membre de la unitat familiar, i un 0,25 del salari
mínim per la resta de membres.

Al resultat obtingut li restarem les mesures correctores derivades
de les circumstàncies detallades específicament en aquest punt quart
de les bases (apartats b, c, d, e, f) sempre i quan hagin estat degu-
dament acreditades de forma documental en la sol·licitud.

La mesura correctora correspon a 0,10 vegades el salari mínim
interprofessional anual (0,10 x 600euros x 14) Es a dir, 840 euros
per cadascuna de les circumstàncies detallades en la base quarta,
excepte la circumstància e) que equivaldrà a 2.520 euros, és a dir,
la mesura correctora multiplicada per 3. 

L'equip bàsic d'atenció social podrà presentar informe social
referent a situacions excepcionals que puguin presentar determinats
nuclis familiars i que no estiguin contemplades en aquestes bases,
passant a ser proposades com a prioritàries per a la seva aprovació.

Per part dels professionals dels serveis bàsics d'atenció social, es
podran efectuar entrevistes a aquells sol·licitants, en que es valori
necessari realitzar un estudi de la situació socio-econòmica-laboral
presentada.

En el cas que les persones sol·licitants no acudeixin a l'entrevista,
els professionals dels equips bàsics d'atenció social podran fer un
informe desestimatori de la sol·licitud, proposant la denegació de
l'ajut.

CINQUENA. IMPORT DELS AJUTS
Els ajuts es concediran amb l'aprovació total o parcial, en base

a la valoració dels requisits determinats per les característiques
socials, econòmiques i familiars.

L' import diari concedit no superarà el preu màxim de la prestació
del servei escolar de menjador dels centre educatius establert pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs
2008-09.

El nombre màxim d'ajuts dependrà del pressupost assignat i del
nombre de sol·licituds amb perfil de beca.

SISENA. Donades les característiques laborals del municipi, es
contempla en aquesta convocatòria la possibilitat de sol·licitar l'ajut
per dies o mesos determinats, sempre i quan, el/la sol·licitant justifiqui
documentalment aquesta necessitat.

SETENA. INCOMPATIBILITATS
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut d'una

altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix
concepte.

VUITENA. TRAMITACIÓ
Les sol·licituds individuals, segons el model de l'annex I d'aquesta

convocatòria, es presentaran a l'OAC, degudament signades per la
persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria legal sobre el/la
menor. Aquestes sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la docu-
mentació necessària per tal d'acreditar la seva situació econòmica,
laboral i familiar.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència,
incoherència o hi manca algun dels documents necessaris per la valo-
ració de l'ajut, l'Ajuntament ho notificarà directament a l'interessat/da
per tal que en el termini de 10 dies pugui esmentar la falta. Si en
aquest termini no es produeix l'esmena i/o no s'aporta la documen-
tació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà
sense més tràmits.

NOVENA. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds a l'OAC serà del 2 de juny

fins el 4 de juliol de 2008 per a tots els conceptes.
Únicament es podran atorgar ajuts fora de termini quan s'acrediti

mitjançant un informe social, en el qual s'establirà el pla de treball a
seguir pel nucli familiar vinculat al/a la menor beneficiari/a d'una
beca de menjador.

DESENA. CONCESSIÓ DELS AJUTS
Les concessions dels ajuts tindran com a límit econòmic el crèdit

disponible a la partida pressupostària corresponent.
Serà la Comissió informativa de Polítiques Socials i Salut qui

revisarà i estudiarà les sol·licituds presentades, essent aprovades per
la Junta de Govern Local.

Les concessions o denegacions dels ajuts es notificaran als
directors/es dels centres d'ensenyament primari i secundari.

En cas de no fer ús adequat el/la beneficiari/a de l'ajut
concedit, l'Ajuntament es reserva el dret a la seva revocació.

Aquelles sol·licituds de beneficiaris/es d'ajut individual per
menjador escolar, que no han fet un bon ús de l'ajut concedit en l'an-
terior convocatòria sense cap justificació degudament acreditada,
podran ser automàticament desestimades.

TRETZENA. RENÙNCIES
En cas de que, per diverses circumstàncies, el/la menor benefi-

ciari/a d'un ajut individual per assistència a menjador escolar del
curs 2008-09, no faci finalment ús del mateix, els pares/mares i/o
tutors legals hauran de comunicar-ho, el més aviat possible, a través
d'una sol·licitud, on s'indicaran les dades del/la menor, el centre
escolar al qual assisteix, la data des de que no fa o farà ús de l'ajut
individual d'assistència a menjador escolar i el motiu de la renúncia.

CATORZENA. LLISTES D'ESPERA
En el cas que un cop revisades i valorades les sol·licituds, n'hi

hagi que compleixin els requisits administratius i tècnics per a poder
tenir dret a l'ajut però no hi ha crèdit suficicient per a fer front a la
despesa, aquestes sol·licituds romandran en llista d'espera ordenada
per ordre de puntuació.

En aquest supòsit, si hi haguessin renúncies o revocacions d'ajuts
ja aprovats, la Comissió de Polítiques Socials i Salut podrà proposar,
sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió d'ajuts atenent
a la llista d'espera.

QUINZENA. PAGAMENT DELS AJUTS
L'annex II haurà d'ésser emplenat pel director/a del centre escolar

abans de la data límit assenyalada per aquesta convocatòria. Aquest
document servirà de base pel pagament dels ajuts.

El pagament de l'ajut es farà al menjador escolar corresponent,
mensualment, prèvia presentació de les factures corresponents,
juntament amb el llistat mensual d'assistència específicament pel que
fa a alumnes perceptors de l'ajut.

SETZENA. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Annex I: Sol·licitud

DISSETENA- LLEI ORGÀNICA 15/99, DE15/99, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la
informació facilitada pels/les peticionaris/es d'aquestes beques serà
tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest
programa.
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Els/les interessats/es podran sol·licitar a l'administració l'exercici
dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició."

El qual es fa públic en base a determinar l'art. 124 del ROAS, i
significant que durant el termini de 20 dies es poden presentar recla-
macions. Transcorregut aquest període sense haver-hi cap recla-
mació, les bases reguladores s'entendran definitivament aprovades.

Cambrils, 23 de maig de 2008. --- L'alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

2008/6285 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte

En compliment de la Llei 11/99, es fa públic que per Decret
d´Alcaldia, de data 29 d´abril de 2008, s´aprova l´oferta pública
d´ocupació per a l´any 2008, relativa la personal d´aquest Ajuntament.

Demarcació de Tarragona
Corporació: Ajuntament de Cunit
Codi Territorial: 43051

OFERTA D´OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L´ANY 2008 

G= Subgrup conforme DT 3ª de la Llei 7/2007
N= Nombre de vacants
D= Denominació
P= Promoció interna
S= Sistema de selecció

ANNEX I

PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA ADMINISTRACIO GENERAL
SUBGRUP DENOMINACIO N P S

A1 Tècnic d´administració 2 - Concurs-oposició
A1 Tècnic superior 2 - "
C1 Administratiu 1 1 Concurs p.i.
C2 Auxiliar administratiu 6 - Consucrs-oposició

ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBGRUP DENOMINACIÓ N P S
Subescala tècnica

A1 Tècnic superior 3 - Concurs-oposició
A2 Tècnic mitjà 5 - "

Serveis especials
C2 Caporal Policia Local 5 5 "
C2 Agents Policia Local 15 - "
E Agutzil 1 - "

ANNEX II

PERSONAL LABORAL
SUBGRUP CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ N P S

A1 Tècnic superior Promoció econòm. 1 - Concurs-op.
A1 Tècnic superior Director ràdio 1 - "
A1 Tècnic superior Tècnic esports 1 - "
A2 Tècnic mitjà Periodista emisora 1 - "
A2 Tècnic mitjà Promoció econòm. 2 - "
A2 Tècnic mitjà Ensenyament 1 - "
A2 Tècnic mitjà Turisme 2 - "
A2 Tècnic mitjà Director p. ocup. 1 - "
A2 Tècnic mitjà Serveis Socials 3 - "
C1 Tècnic Tècnic joventut 1 - "
C1 Tècnic Tècnic emisora 1 - "
C1 Mediadora Serveis Socials 1 - "

SUBGRUP CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ N P S
C1 Agent Med. Amb Medi Ambient 1 - "
C1 Informador Espai Associatiu 1 - "
C1 Monitor Monitor escola 4 - "
C1 Educadores Llar d´Infants 8 - "
C2 Auxiliar Administratiu 2 - "
C2 Auxiliar Recepcionista 8 - "
E Auxiliar Informador turist 2 - "

C-D Coordinador Coordinador Brig 1 - Concurs
E Operari Operari 4 - "
E Subaltern Zelador 2 - "
E Subaltern Ordenança 1 - "

SEGON: inserir el corresponent anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Provincia de
Tarragona i al Butlletí Oficial de l´Estat, mitjançant la Sotsdelegació
del Govern a Tarragona i trametre la còpia corresponent a la Direcció
General d´Administració Local a través de la Delegació del Govern
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.

Cunit, 29 d´abril de 2008. --- L´ALCALDESSA, JUDITH ALBERICH
CANO. --- EL SECRETARI, JORDI PALAU TEIXIDÓ.

2008/6541 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte

Als efectes establerts a l'article 59.4) de la Llei 30/1992 de 26
de novembre de regim jurídic de les administracions pùbliques 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:
Josef Studmalter
c/ Pirineus, 43
43881 Cunit
Núm. d'expedient 6.7.7/1/2007

L'Alcaldia ha tingut coneixement que la finca situada al c/ Pirineus,
43 presenta densitat de vegetació, manca de vorera i de tanca. 

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. Procedir a l'arxiu dels expedients administratius núm.
6.7.6/7/2005 i 6.7.7/1/2007. "

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via admi-
nistrativa, 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, 12 d'abril de 2008. --- L'alcaldessa, Judith Alberich Cano.
--- Davant meu, el secretari, Jordi Palau Teixidó.

2008/6544 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte

Als efectes establerts a l'article 59.4) de la Llei 30/1992 de 26
de novembre de regim jurídic de les administracions pùbliques i del
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procediment administratiu comú, al no haver estat possible notificar
als senyors que seguidament es relacionaran, amb la present es
formalitza la notificació:

Destinataris:
Sra. Mathelde Grand Peret
c/ Aiguablava, 15
43881 Cunit
Núm. d'expedient 6.7.6/84/2005

L'Alcaldia ha tingut coneixement que la finca situada al c/
Aiguablava, 15 presenta densitat de vegetació. 

Vista l'acta dels treballs realitzats emesa per part del tècnic de
Medi Ambient, en la qual es fan constar els treballs realitzats per
execució subsidiària.

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. Procedir a l'arxiu de les actuacions en virtut dels
informes detallats en la part expositiva."

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, 12 d'abril de 2008. --- L'alcaldessa, Judith Alberich Cano.
--- Davant meu, el secretari, Jordi Palau Teixidó.

2008/6545 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte

Als efectes establerts a l'article 59.4) de la Llei 30/1992 de 26
de novembre de regim jurídic de les administracions pùbliques 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:
ROSA MARIA ANGLADA BESPIN
C/ Lepant, 190, Esc. B, 2n 1ª
08013 Barcelona
Núm. d'expedient 6.7.7./4/2008

L'Alcaldia ha tingut coneixement que la finca situada a Cadí, 7
presenta densitat de vegetació. 

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 a  la senyora Rosa Maria Anglada Bespin, una
primera multa coercitiva per import de 300 euros, per incompliment
injustificat de la resolució de data 20 de desembre de 2007 (Decret
Alcaldia núm. 3644/2007) i segons justificant de recepció de data
14 de gener de 2008 per la qual s'ordenava  que procedís a acabar
de tallar un pi  i a netejar el solar amb densitat de vegetació, situat
al c/ Cadí, 7. 

Segon. El termini de pagament serà d'UN MES des del dia de la
recepció d'aquesta resolució en:

Entitat bancària: La Caixa -Cunit-
Número de compte corrent: 2100 / 1323 / 71 / 0200005563

Si no es satisfà aquesta quantitat en l'esmentat termini, es
procedirà per via de constrenyiment.

Tercer. Incoar expedient d'execució subsidiària amb número
677/4/2008 a càrrec de la persona obligada Sra. Rosa Maria
Anglada Bespin i procedir conforme l'informe del tècnic de Medi
Ambient núm. 42/2008 i sota la seva supervisió.

Quart. Sol·licitar a l'empresa CESPA perquè, de conformitat
amb l'informe tècnic, emeti pressupost per realitzar els treballs
següents:

- Procedir a acabar de tallar el pi i netejar el solar amb densitat
de vegetació situat al c/ Cadí, 7.

Cinquè. Donar audiència a les persones interessades o, si
s'escau, als seus representats, perquè en un termini de 10 dies
puguin al·legar i presentar els documents i/o justificacions que
estimin pertinents en relació a la incoació de l'expedient d'execució
subsidiària.

Sisé. Sol·licitar autorització al Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona per entrar al domicili del carrer Cadí, 7 propietat de la
Sra. Rosa Maria Anglada Bespin, adjuntant còpia de l'expedient
administratiu corresponent."

Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix 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.

La interposició de recurs de reposició no suspendrà  l'execució de
l'acte impugnat, inclosa la recaptació de quotes o drets liquidats, inte-
ressos i recàrrecs de conformitat amb l'art. 14.i) 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, llevat dels casos en que
s'acompleixi el que disposa l'art. 224 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre general tributària. 

Cunit, 16 de maig de 2008. --- L'alcaldessa, Judith Alberich
Cano. --- Davant meu, el secretari, Jordi Palau Teixidó.

2008/6505 – AJUNTAMENT DE GODALL

Anunci

El Ple d'aquest Ajuntament va aprovar inicialment en sessió de
data 14 d'abril de 2008, l'expedient 1/2008 de MODIFICACIÓ
de crèdits que afecta al pressupost de la corporació de l'exercici
corrent, el qual va ésser exposat al públic segons anunci publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 100 de data 29
d'abril de 2008, sense que s'hagin presentat reclamacions ni obser-
vacions dintre del termini establert.

En conseqüència, resta l'acord aprovat amb caràcter definitiu,
publicant-se un resum de l'esmentat expedient a nivell de capítols.

CAP EXPLICACIÓ ACTUAL AUGMENTS TOTAL
2 Compra de béns corrents i de serveis 301.432,22 16.625,00 318.057,22 
4 Transferències corrents 55.540,00 10.000,00 65.540,00
6 Transferències corrents 90.200,00 26.000,00 116.200,00

TOTAL EXPEDIENT ............................ 52.625,00

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran
interposar directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala
d'aqueixa jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de DOS mesos comptats des del dia següent al de la publi-
cació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.

Godall, 20 de maig de 2008. --- L'alcalde, Francesc J. Miró i
Melich.

BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 125 19Dijous, 29 - 5 - 2008



2008/6473 – AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Anunci

Confeccionat el padró de l'aigua del 1r trimestre de 2008, resta
exposat al públic, a la Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina
per a què les persones interessades puguin examinar i presentar les
reclamacions que creguin convenients durant el termini de quinze dies.

Si no es presenta cap reclamació, el padró aprovat per la Junta
de Govern Local de data 12-5-2008, es considerarà definitiu.

Els terminis d'ingrés són els següents:
Cobrament en període voluntari, del dia 13-5-2008 --- 14-7-2008.
Període de cobrament amb recàrrec del 5%, del dia 15-7-2008

al 15-8-2008.

Transcorreguts els esmentats terminis, els deutes tributaris no
satisfets seran exigits pel procediment de constrenyiment.

El que es fa públic per a general coneixement.

Llorenç del Penedès, 13 de maig de 2008. --- L’alcalde president,
Salvador Sonet i Mestre.

2008/6733-U – AJUNTAMENT DEL MOLAR 

Edicte

Rendit el compte general de l'Ajuntament de El Molar corres-
ponent a l'exercici de 2007 integrats pel de la corporació, juntament
amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió
Especial de Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria
d'aquest Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest
termini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i observa-
cions que es considerin oportunes.

El Molar, 27 de maig de 2008. --- L’alcalde, Joan Jaume Salvadó
Llorens.

2008/6547 – AJUNTAMENT DE MONTBLANC

Anunci

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en la seva sessió
del passat 12 de juny de 2007 va adoptar, entre d'altres, el següent
acord:

Vist que la Junta de Govern de 26 de març de 2007 va procedir
a iniciar el procés de selecció de quatre places d'auxiliars adminis-
tratius de l'Ajuntament de Montblanc.

Vista l'acta del tribunal qualificador que ha considerat com aspi-
rants més adequades les Sres. Lluïsa Sánchez Garcia, M. Pilar
Cervera Avià, Montserrat Sigró Civit i Mª Dolors Montseny Querol.

Vist l'art. 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i legislació
concordant, s'acorda:

PRIMER: nomenar les Sres. Lluïsa Sánchez Garcia, M. Pilar
Cervera Avià, Montserrat Sigró Civit i Mª Dolors Montseny Querol
com a funcionàries del grup D, per a les places d'auxiliars adminis-
tratius de l'Ajuntament de Montblanc.

SEGON: crear una borsa de treball en ocasió de futures contrac-
tacions laborals temporals o per cobrir interinament places de la
mateixa categoria a les persones que havent superat l'examen no
puguin ésser proposades, formant-ne part:

MONICA RODON BALMAÑA
ROSA Mª LINDO TORRES
MONTSERRAT OLIVE MARIMON

TERCER: publicar aquesta resolució en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i al BOP de Tarragona i DOGC.

QUART: notificar el present acord als interessats amb el peu de
recursos pertinent.

Montblanc, 16 de maig de 2008. --- L'ALCALDE, Josep Andreu
Domingo.

2008/6549 – AJUNTAMENT DE MONTBLANC

Anunci

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en la seva sessió
del passat 26 de novembre de 2007 va adoptar, entre d'altres, el
següent acord:

Vist l'informe dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Montblanc
on s'informa que l'obra per la renovació de la il·luminació exterior a
varis carrers de la població, amb el fi d'adequar-se a la Llei 6/2001
i al Decret 82/2005 és una obra que l'Ajuntament pot realitzar per
administració a través del servei de la Brigada Municipal amb la
col·laboració d'empresaris particulars.

Vist que aquesta obra es considera d'interès públic per la qual
cosa s'ha d'executar amb urgència.

Vistos els articles 152.1.d) i 152.4 del text refós de la Llei de
Contractes de les administracions públiques i l'article 153,2 de la
LCAP i el RDL 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, el DL 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa.

Vist que l'obra per la renovació de la il·luminació exterior a varis
carrers de la població, amb el fi d'adequar-se a la Llei 6/2001 i al
Decret 82/2005, redactada per l'enginyer municipal, el Sr. Rafael
Cabré Vidal i d'un import de 24.477,25 euros.

Per tant, s'acorda:

PRIMER: aprovar que l'obra per la renovació de la il·luminació
exterior a varis carrers de la població, amb el fi d'adequar-se a la Llei
6/2001 i al Decret 82/2005 s'executarà per administració amb
col·laboradors d'empresaris particulars.

SEGON: notificar aquest acord al Servei Territorial de
Governació i Obres Públiques. 

Montblanc, 16 de maig de 2008. --- L'ALCALDE, Josep Andreu
Domingo.

2008/6517 – AJUNTAMENT DE REUS

Negociat d’Activitats

Edicte

EL Sr. XAVIER BALLESTE BRUMOS en nom i representació de
OLEHIDRAULICA REUS, S.L, ha sol·licitat autorització d'inici per a
l'activitat de producció elèctrica en règim especial, al c/ Pratdip,
núm. 6, en sòl urbà, i qualificats de zona Industrial - clau VII, dins de
ka UA 5.17 c/ Pratdip - ctra. Vinyols, pendent de gestió i de realit-
zació de les obres d'urbanització, per aquesta zona s'admet l'ús de
producció d'energia elèctrica.

En compliment del que disposa l'art. 54 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme, tractant-se d'usos provisionals del sòl, l'expedient està
exposat a informació pública per un termini de 20 dies, comptats a
partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, perquè totes les persones inte-
ressades pugin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin
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convenients. L'expedient podrà ser examinat al Negociat d'Activitats,
c/ Josep Sardà i Cailà, s/núm., edifici del Mercat Central, 1r pis,
durant l'horari d'atenció al públic. 

Reus, 19 de maig de 2008. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2008/6551 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme el dia
9 de maig de 2008 va adoptar entre altres, l'acord d'APROVAR DEFI-
NITIVAMENT l'estudi valorat per a la construcció d'un muret entre els
carrers B i C (zona Renfe) de Salou, amb un pressupost de contracte
de 21.316,15 euros (IVA inclòs).

Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de la seva publicació. Alternativament i, de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat,
en el termini d'un mes a comptar de la seva publicació. Igualment es
pot interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

Salou, 13 de maig de 2008. --- El secretari, Francisco Alijo
Moyano.

2008/6717-U – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci sobre convocatòria i bases específiques per a la creació
urgent, mitjançant concurs-oposició, d'una borsa de treball de
professors per a la Unitat d'Escolarització compartida de
l'Ajuntament

L'Alcaldia-Presidència, en data 23 de maig de 2008, va dictar,
entre d'altres, la següent resolució, la qual es fa pública pel seu conei-
xement general:

CONVOCAR un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per
a la creació urgent, d'una borsa de treball de professors per a la
Unitat d'Escolarització compartida, als efectes de contractar personal
laboral temporal, a temps parcial o complert depenent de les neces-
sitats de provisió.

La Junta de Govern Local, de data 23 de maig de 2008, ha
aprovat les bases que regeixen aquest procediment i que es trans-
criuen a continuació,

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA
CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE DIVERSOS LLOCS DE
TREBALL LABORAL TEMPORAL, DE PROFESSOR PER A LA UNITAT
D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU

1. Objecte:
La creació urgent d'una borsa de treball de professors per a la

Unitat d'Escolarització Compartida de l'Ajuntament, als efectes de
contractar personal laboral temporal, a temps parcial o complert
depenen de les necessitats de provisió, d'acord amb la normativa que
estableixi el text refós de l'Estatut dels Treballadors i resta de normativa
aplicable en aquesta matèria.

2. Requisit dels aspirants:
Totes aquelles persones que estiguin interessades i així ho mani-

festin mitjançant instància dirigida a Il·lustrisim Sr. Alcalde-President de
l'Ajuntament de Salou, adjuntant tota la documentació que es detalla
als subapartats d'aquest punt, quant a titulació, nivell de català, drets
d'examen i relació de mèrits.

Un cop revisada la documentació per la Secció de RRHH i
Organització, obligatòriament es presentarà posteriorment, l'instancia
acompanyada de tota la documentació i els drets d'examen en el
registre general de la corporació, les instàncies sense número de
registre d'entrada no seran tingudes en compte per l'òrgan qualificador.

Les instàncies també es podran presentar en la forma deter-
minada a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en
aquest supòsit haurà l'aspirant haurà de comunicar-ho immediatament
aquest fet a l'Ajuntament de Salou, via fax, telegrama, trucada
telefònica o email dirigit a la Secció de RRHH i Organització.

Les instàncies es podran presentar durant el termini de 20 DIES
NATURALS a comptar a partir del següent a aquell en que aparegui
la publicació de l'extracte de l'anunci de convocatòria en el DOGC,
en el qual hi constarà el número de BOPT en el que hi figurin publi-
cades íntegrament aquestes bases.

Els/les aspirants discapacitats/discapacitades han de fer constar
en la seva sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions que
sol·liciten per a la realització de les proves.

Els requisits són:
a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents, o

nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió
Europea, restant exclosa, en tot cas, l'accés d'aquests últims a
aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d'autoritat
(policia local). En idèntiques condicions poden accedir a la
funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treba-
lladors, en els temes en què aquesta és troba definida en els
tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de
treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d'es-
trangeria i d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capa-
citat. Ser ciutadà espanyol per les places reservades al cos de
la policia local.

b) Haver complert 18 anys i no excedir l'edat establerta com a
màxima per a l'ingrés en un cos o una escala, que s'especi-
ficarà en el seu cas a les bases específiques d'aquesta convo-
catòria.

c) Estar en possessió de la titulació exigida de diplomatura
universitària segons les diferents especialitats per a la provisió
dels llocs convocats segons les necessitats.

d) Presentar fotocòpia compulsada del DNI o equivalent.
e) Presentar currículum vitae i declaració de mèrits (que haurà

d'anar acompanyada dels originals i fotocòpies per a
compulsar de tots els mèrits) consistent en un llistat amb la
relació de documentació numerada que s'aporta, segons els
diferents apartats que es valoraran a la fase de concurs
d'aquestes bases específiques i que es detallen a continuació:
MODEL DE DECLARACIÓ DE MÈRITS
1) Experiència docent,
2) Formació i perfeccionament,(obligatori especificar num

hores per curs)
3) Titulacions acadèmiques, 

f) Complir les condicions específiques per exercir les funcions
que dins el cos i l'escala li poden ser encomanades, d' acord
amb allò que es prevegi per reglament.

g) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
qualsevol administració pública, ni haver estat acomiadat
disciplinàriament a l'àmbit del sector públic.

h) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capa-
citat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incom-
patible amb l' exercici normal de les corresponents funcions.

i) No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per
la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

j) Estar en possessió del nivell C de català.
Tenir coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell
exigit en aquestes bases, es podrà acreditar mitjançant certi-
ficat expedit per la Junta Permanent de Català o alguna de les
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titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de
29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de
català i l'Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix,
és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre
l'acreditació del coneixement del català i d'aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de Catalunya.
Cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la
possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha
de contenir una prova o l'exercici de coneixements de llengua
catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que
han de superar aquests aspirants.
No obstant l'anterior, i d'acord amb l'establert en l'art. 5 del
Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció
de personal i de provisió de llocs de treball de les administra-
cions públiques de Catalunya, ha de restar exempt de realitzar
la prova de coneixement de la llengua catalana:
- Els aspirants que hagin participat i obtingut plaça o lloc de

treball en convocatòries anteriors de selecció de personal
funcionari o laboral a l'Ajuntament de Salou, en què hi
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior a l'exigit a la convocatòria.

- Aquells aspirants que hagin superat la prova esmentada en
altres processos de selecció realitzats per l'Ajuntament dins la
mateixa Oferta d'ocupació pública.

k) Posseir els requisits específics de les respectives convocatòries
singulars i que s'hauran de reunir en el moment en què finalitzi
el termini de presentació d'instàncies.

3. Sistema de selecció: concurs-oposició lliure.

4. Proves selectives:
Consisteix en concurs-oposició lliure, on hi haurà dues fases:
FASE D'OPOSICIÓ
Primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Consistirà en

la realització d'una prova de coneixements de la llengua catalana
equivalent al nivell C de la Junta Permanent de Català, durant el
temps que l'òrgan qualificador estimi necessari.

Estaran exempts d'aquesta prova els aspirants que acreditin docu-
mentalment, (per original o còpia autenticada) durant el termini de
presentació de sol·licituds, el coneixement del català corresponent al
nivell exigit en aquestes bases bé per la via del certificat de català
corresponent o bé per la via de les equivalències d'aquest, mitjançant
també, certificat que emeti el corresponent òrgan, així com les
persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos
anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa adminis-
tració en què hi hagués establerta una prova de català del mateix
nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres
processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

L'exercici es qualificarà com a apte o no apte, i caldrà la quali-
ficació d'apte per superar la prova i passar a la següent.

Segon exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Consistirà en
la presentació de tres unitats didàctiques referides a les competències
bàsiques corresponents al currículum de l'ESO.

1. Una unitat didàctica relacionada amb una àrea instrumental
bàsica.

2. Una unitat didàctica relacionada transversalment amb les acti-
vitats d'un taller d'electricitat

3. Una unitat didàctica relacionada amb el Pla d'acció Tutorial.
Els aspirants hauran de defensar una de les unitats presentades,

triades per l'òrgan qualificador, responent a les qüestions que aquest
òrgan plantegi a l'aspirant, als efectes de contrastar la idoneïtat
d'aquest lloc de treball.

La puntuació d'aquesta presentació/entrevista serà de de 0 a 10
punts, amb una puntuació mínima de 5 punts per a superar-la, sumant-
se a la fase del concurs i és de caràcter eliminatori. 

FASE DE CONCURS:
A la fase de concurs es preveuen avaluar els mèrits que tot seguit

es relacionen d'acord amb el barem que s'esmenta a continuació i es
realitzarà:

a) Experiència docent com a professor d'unitat d'escolarització
compartida, o en centres d'educació per a nens amb dificultats
d'aprenentatge, màxim 3,00 punts:
a.1) Per haver realitzat tasques pròpies d'aquest lloc de treball,

per cada mes complet treballat en administracions
públiques: 0,20 punts.

a.2) Per cada mes complet treballat al sector privat: 0,10
punts.

Documents justificatius (apartats a.1 i a.2): informe de la vida
laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat
Social i la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina o qual-
sevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

El caràcter del centre, quan no es pugui deduir de l'informe de
vida laboral, s'ha d'acreditar mitjançant certificació expedida pel
director o pel secretari del centre corresponent.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres
igualment al·legats.

b) Formació i perfeccionament, màxim 2,00 punts. 
Es valorarà l'assistència als cursos, jornades i seminaris de

formació, d'especialització o de perfeccionament relacionats amb les
tasques pròpies objecte del lloc de treball de professor d'unitat d'es-
colarització compartida o relacionades amb aprenentatge i formació
per a nens amb dificultats, d'acord amb la distribució següent:

1) De 20 a 50 hores: 0,25 punts
2) De 21 a 150 hores: 0,75 punts
3) Més de 150 hores: 1,00 punt

c) Titulacions acadèmiques, màxim 1,00 punt:
1) Certificat d'aptitud pedagògica (CAP) o titulació acadèmica

de mestre: 0,50 punts.
2) Llicenciatura universitària relacionada amb els àmbits dels

llocs convocats: 1,00 punt.
d) Entrevista Personal, màxim 5 punts:
L'entrevista personal té caràcter obligatori.
La puntuació d'aquesta entrevista serà de de 0 a 5 punts, sumant-

se a la fase del concurs, essent necessària la puntuació de 2,5 punts
per a superar la prova. 

La puntuació de la fase de concurs serà la suma aritmètica de les
qualificacions atorgades en les fases del mateix.

5. Puntuació dels exercicis: 
La puntuació de cada aspirant en cadascun dels exercicis serà la

mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per tots els membres
presents de l'òrgan qualificador.

La qualificació final del present concurs-oposició s'obtindrà de la
suma de les puntuacions obtingudes per cada aspirant a la fase de
concurs i la fase d'oposició. 

6. Borsa de treball
Acabada la qualificació dels mèrits dels aspirants, s'elaborarà,

per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats, que es
publicarà al tauler d'edictes i a la plana web, www.salou.org.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contrac-
tació, l'òrgan competent per a la contractació haurà de seguir la
relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació
als efectes de realitzar l'entrevista, en grups de 5 aspirants cada
fracció.

Aquesta borsa de treball té vigència indefinida llevat que la
Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota
cap concepte, un dret als qui la conformem a ser contractats per
l'Ajuntament de Salou, ni per un termini de temps ni per lloc de treball
concret.

No obstant i en atenció a casos excepcionals degudament
motivats i a petició de l'òrgan competent es podrà contractar a altres
candidats que figuren en aquesta borsa de treball, sense seguir
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l'ordre de puntuació, als efectes de buscar sempre la millor
adequació entre el perfil competencial del lloc de treball a ocupar i
les característiques personals i funcionals de l'aspirant.

Contra el resultat final de les respectives proves selectives es
podrà interposar recurs d'alçada davant el president de la
Corporació en el termini i amb els efectes que estableixen els arts.
114 i 115 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

La resolució de l'òrgan vincularà a l'Administració, sens perjudici
que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d'acord
amb els art. 102 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, supòsit aquest en què s'hauran de practicar de nou les
proves o tràmits afectats per les irregularitats.

D'acord a la base onzena de les bases generals que regeixen
els procediments selectius inclosos a l'oferta pública d'ocupació de
l'any 2008, aprovades per la Junta de govern local, en sessió de
data 28 de març de 2008, es tindran en compte les següents apre-
ciacions:

Els aspirants que resultin del processos inclosos a l'oferta d'ocu-
pació pública, s'inscriuran automàticament a la borsa de treball,
respectant els següents blocs:

Primer bloc
Aspirants que han participat en un procés selectiu tant de places

de funcionaris com de personal laboral fix per a ingressar al servei
de l'Ajuntament de Salou, però que no han estat proposats pel
tribunal qualificador per al seu nomenament o contractació laboral
fix, sempre que hagin superat el 50% de la puntuació global màxima
de tots els exercicis de les proves de la fase d'oposició.

Segon bloc
S'ubicaran en aquest segon bloc els aspirants, prèvia convo-

catòria expressa de constitució de borsa de treball, han realitzat i
superat un supòsit pràctic, qüestionari o qualsevol altre prova de
coneixements a més de la valoració de mèrits aportats pels aspirants.

Tercer bloc
S'ubicaran en aquest tercer bloc els aspirants que, prèvia convo-

catòria expressa de constitució de borsa de treball, se'ls hi ha valorat
els mèrits aportats, o fins i tot, a més a més, han realitzat una entre-
vista personal.

Es donarà prioritat al primer bloc sobre el segon bloc, i així succe-
sivament.

Amb caràcter general i, donat que la inscripció en la corres-
ponent borsa de treball habilitarà a l'aspirant per a prestar serveis per
a l'Ajuntament, serà necessari que tant la valoració de mèrits, com els
mèrits ja avaluats, es realitzin de forma objectiva.

Així mateix, per tal de dotar d'objectivitat la valoració dels mèrits
aportats pels aspirants s'haurà de dona publicitat dels criteris de valo-
ració, en les corresponents convocatòries.

La prelació dins de cada bloc serà la que s'indica a continuació:

Bloc primer
El procés selectiu més recent s'anteposarà als processos selectius

anteriors.

Bloc segon i tercer
Tindran prioritat els aspirants que procedeixin de borses més

antigues sobre les més recents.

Exclusions de la Borsa.
Cap aspirant serà exclòs de la borsa a no ser que concorrin

causes objectives que justifiquin aquesta exclusió.
L'aspirant veurà decaigut el seu dret a ser cridat en l'ordre esta-

blert en la borsa de treball si, al ser cridat en temps i forma per la
corporació per una contractació mínima de tres mesos, l'aspirant
renunciés a la proposta de contractació. En aquest cas, l'aspirant

veurà modificat l'ordre inicial que tenia reconegut dins de la borsa per
passar a ocupar el darrer lloc dins del darrer bloc establert a efectes
de prelació. Per tant, el rebuig a una oferta de treball en la que es
proposi una contractació mínima de tres mesos no suposarà l'exclusió
de la borsa de treball, sinó simplement el seu pas a la darrera posició
en l'ordre de prelació establert en la borsa.

No serà d'aplicació el que s'estableix en el paràgraf anterior, en
cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin
la incorporació immediata com per exemple circumstàncies que posin
en risc la salut.

7. Òrgan de selecció, estarà constituït de la següent forma.
Titular: Francisco Alijo Moyano
Suplent: en qui delegui

Titular: Joan Casals Montés
Suplent: en qui delegui

Titular: Herminia Martí
Suplent: en qui delegui

Titular: Un asesor/a especialitzat/da, designat per la corporació
Suplent: en qui delegui

Titular: Héctor Ripoll Avante o suplent en qui delegui
Suplent: en qui delegui
Els membres d' aquest òrgan hauran d'abstenir-se d'intervenir, en

cas de concurrència de qualsevol causa d'abstenció i recusació
previstes a la llei.

8. Drets d'examen. L'import dels drets d'examen serà de 6 euros.

9. Contractacions
Seguint les indicacions establertes en la base anterior,

l'Ajuntament de Salou contractarà, tenint en compte els membres que
formen part de la borsa de treball, als efectius que en cada cas i
època de l'any necessiti.

10. Règim Jurídic Supletori
- Estatut dels Treballadors.
- Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el

reglament del personal al servei de les entitats locals.
- Estatut bàsic de l'empleat públic
- Restant normativa aplicable al personal laboral de les Entitats

Locals.
- Bases generals de l'any 2008 que regeixen tots els procedi-

ments selectius per a la provisió dels llocs de treball i places
vacants de l'Oferta d'Ocupació pública corresponent a l'any
2008.

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques,
regirà el que estableixin les bases generals aprovades per la Junta
Govern Local, en sessió de data 28 de març de 2008 o allò que
determinin les normes vigents d'aplicació directa o supletòria a tots els
processos selectius de l'Administració Local.

Salou, 23 de maig de 2008. --- El secretari general, Francisco
Alijo Moyano.

2008/6724-U – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci sobre convocatòria i bases específiques per a la creació
urgent, mitjançant concurs-oposició, d'una borsa de treball de
professors per a l'Escola municipal de Música

L'Alcaldia-Presidència, en data 23 de maig de 2008, va dictar,
entre d'altres, la següent resolució, la qual es fa pública pel seu conei-
xement general:
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CONVOCAR un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per
a la creació urgent, d'una borsa de treball de professors per a
l'Escola municipal de Música, als efectes de contractar personal
laboral, a temps parcial o complert depenent de les necessitats de
provisió.

La Junta de Govern local, de data 23 de maig de 2008, ha
aprovat les bases que regeixen aquest procediment i que es trans-
criuen a continuació,

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA
CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE DIVERSOS LLOCS DE
TREBALL LABORAL TEMPORAL, DE PROFESSOR PER A L'ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA

1. Objecte:
La creació urgent d'una borsa de treball de professors per a

l'Escola municipal de música, als efectes de contractar personal
laboral temporal, a temps parcial o complert depenen de les neces-
sitats de provisió, d'acord amb la normativa que estableixi el text refós
de l'Estatut dels Treballadors i resta de normativa aplicable en aquesta
matèria.

Les diferents especialitats que estaran incloses en aquesta borsa
de treball són:

ESPECIALITATS DE L'ESCOLA MUNICIPAL MUSICA
PERCUSSIO VIOLÍ
PIANO I CANT CORAL LLENGUATGE MUSICAL
MUSICA MODERNA GUITARRA
SAXO TROMPETA
VIOLONCEL FLAUTA TRAVESSERA
CLARINET

2. Requisit dels aspirants:
Totes aquelles persones que estiguin interessades i així ho mani-

festin mitjançant instància dirigida a Il·lustrisim Sr. Alcalde-President de
l'Ajuntament de Salou, adjuntant tota la documentació que es detalla
als subapartats d'aquest punt, quant a titulació, nivell de català, drets
d'examen i relació de mèrits.

Un cop revisada la documentació per la Secció de RRHH i
Organització, obligatòriament es presentarà posteriorment, l'instancia
acompanyada de tota la documentació i els drets d'examen en el
registre general de la corporació, les instàncies sense número de
registre d'entrada no seran tingudes en compte per l'òrgan qualifi-
cador.

Les instàncies també es podran presentar en la forma deter-
minada a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en
aquest supòsit haurà l'aspirant haurà de comunicar-ho immediatament
aquest fet a l'Ajuntament de Salou, via fax, telegrama, trucada
telefònica o email dirigit a la Secció de RRHH i Organització.

Les instàncies es podran presentar durant el termini de 20 DIES
NATURALS a comptar a partir del següent a aquell en que aparegui
la publicació de l'extracte de l'anunci de convocatòria en el DOGC,
en el qual hi constarà el número de BOPT en el que hi figurin publi-
cades íntegrament aquestes bases.

Els/les aspirants discapacitats/discapacitades han de fer constar
en la seva sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions que
sol·liciten per a la realització de les proves.

Els requisits són:
a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents, o

nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió
Europea, restant exclosa, en tot cas, l'accés d'aquests últims a
aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d'autoritat
(policia local). En idèntiques condicions poden accedir a la
funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treba-
lladors, en els temes en què aquesta és troba definida en els
tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de
treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d'es-

trangeria i d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capa-
citat. Ser ciutadà espanyol per les places reservades al cos de
la policia local.

b) Haver complert 18 anys i no excedir l'edat establerta com a
màxima per a l'ingrés en un cos o una escala, que s'especi-
ficarà en el seu cas a les bases específiques d'aquesta convo-
catòria.

c) Estar en possessió de la titulació exigida segons les diferents
especialitats:
ESPECIALITATS TITULACIÓ
PERCUSSIO Professor de percussió
PIANO I CANT CORAL Professor de piano
MUSICA MODERNA Professor de música moderna
SAXO Professor de saxo
VIOLONCEL Professor de violoncel
CLARINET Professor de clarinet
VIOLÍ Professor de violí
LLENGUATGE MUSICAL Professor de llenguatge musical
GUITARRA Professor de guitarra
TROMPETA Professor de trompeta
FLAUTA TRAVESSERA Professor de flauta travessera

d) Presentar fotocòpia compulsada del DNI o equivalent.
e) Presentar currículum vitae i declaració de mèrits (que haurà

d'anar acompanyada dels originals i fotocòpies per a
compulsar de tots els mèrits) consistent en un llistat amb la
relació de documentació numerada que s'aporta, segons els
diferents apartats que es valoraran a la fase de concurs
d'aquestes bases específiques i que es detallen a continuació:
MODEL DE DECLARACIÓ DE MÈRITS
1) Experiència docent,
2) Expedient acadèmic 
3) Titulacions acadèmiques
4) Formació i perfeccionament (obligatori especificar num

hores per curs)
5) Mèrits artístics, 

f) Complir les condicions específiques per exercir les funcions
que dins el cos i l'escala li poden ser encomanades, d' acord
amb allò que es prevegi per reglament.

g) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
qualsevol administració pública, ni haver estat acomiadat
disciplinàriament a l'àmbit del sector públic.

h) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capa-
citat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incom-
patible amb l' exercici normal de les corresponents funcions.

i) No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per
la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

j) Estar en possessió del nivell C de català.
Tenir coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell
exigit en aquestes bases, es podrà acreditar mitjançant certi-
ficat expedit per la Junta Permanent de Català o alguna de les
titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de
29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de
català i l'Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix,
és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre
l'acreditació del coneixement del català i d'aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de Catalunya.
Cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la
possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha
de contenir una prova o l'exercici de coneixements de llengua
catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que
han de superar aquests aspirants.
No obstant l'anterior, i d'acord amb l'establert en l'art. 5 del
Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l' acreditació del
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció
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de personal i de provisió de llocs de treball de les administra-
cions públiques de Catalunya, ha de restar exempt de realitzar
la prova de coneixement de la llengua catalana:
- Els aspirants que hagin participat i obtingut plaça o lloc de

treball en convocatòries anteriors de selecció de personal
funcionari o laboral a l'Ajuntament de Salou, en què hi
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior a l'exigit a la convocatòria.

- Aquells aspirants que hagin superat la prova esmentada en
altres processos de selecció realitzats per l'Ajuntament dins la
mateixa Oferta d'ocupació pública.

k) Posseir els requisits específics de les respectives convocatòries
singulars i que s'hauran de reunir en el moment en què finalitzi
el termini de presentació d'instàncies.

3. Sistema de selecció: concurs-oposició lliure.

4. Proves selectives:
Consisteix en concurs-oposició lliure, on hi haurà dues fases:

FASE D'OPOSICIÓ
Primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Consistirà en

la realització d'una prova de coneixements de la llengua catalana
equivalent al nivell C de la Junta Permanent de Català, durant el
temps que l'òrgan qualificador estimi necessari.

Estaran exempts d'aquesta prova els aspirants que acreditin
documentalment, (per original o còpia autenticada) durant el termini
de presentació de sol·licituds, el coneixement del català corres-
ponent al nivell exigit en aquestes bases bé per la via del certificat
de català corresponent o bé per la via de les equivalències
d'aquest, mitjançant també, certificat que emeti el corresponent
òrgan, així com les persones aspirants que hagin participat i
obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per
accedir a la mateixa administració en què hi hagués establerta una
prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la
prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública
d'ocupació.

L'exercici es qualificarà com a apte o no apte, i caldrà la quali-
ficació d'apte per superar la prova i passar a la següent.

Segon exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Consistirà en
la interpretació individual d'una obra pròpia de l'instrument deter-
minada per sorteig, d'entre dues obres proposades per cada
aspirant, d'una durada màxima de 15 minuts, i en la interpretació
d'una obra de música de cambra d'una durada de 15 minuts, deter-
minada per sorteig d'entre dues obres també proposades per cada
aspirant.

Ambdues interpretacions seran puntuades separadament,
valorant-se de 0 a 10 punts i essent necessari obtenir una puntuació
mínima de 5 punts en cadascuna per considerar superada la prova.
La puntuació final serà la mitjana aritmètica de les puntuacions de
cada interpretació.

FASE DE CONCURS:
A la fase de concurs es preveuen avaluar els mèrits que tot seguit

es relacionen d'acord amb el barem que s'esmenta a continuació i es
realitzarà:

a) Experiència docent, màxim 3,00 punts:
a.1) Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit

ensenyaments en escoles de música i conservatoris: 0,10
punts.

a.2) Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit
ensenyaments musicals en centres d'educació primària,
secundària o universitària: 0,07 punts.

a.3) Per cada hora impartida com a formador de formadors:
0,03 punts.

Documents justificatius (apartats a.1 i a.2): informe de la vida
laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat

Social i la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina o qual-
sevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

El caràcter del centre, quan no es pugui deduir de l'informe de
vida laboral, s'ha d'acreditar mitjançant certificació expedida pel
director o pel secretari del centre corresponent.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres
igualment al·legats.

Documents justificatius (apartat a.3.): qualsevol mitjà que acrediti
la naturalesa de l'activitat i les hores impartides.

b) Expedient acadèmic en el títol al·legat, màxim 1,00 punt. 
Es valoraran exclusivament les mencions d'honor i els premis extra-

ordinaris per cada grau de qualsevol títol de música, d'acord amb la
distribució següent:

b.1) Per cada menció d'honor en el grau elemental, mig o
superior: 0,25 punts.

b.2) Per cada premi extraordinari en el grau elemental, mig o
superior: 0,50 punts.

c) Titulacions acadèmiques, màxim 3,00 punts:
c.1 Per cada títol superior o mitjà de música diferent de

l'al·legat com a requisit de titulació: 1,00 punt.
c.2 Per cada titulació universitària no musical de segon cicle:

1,00 punt.
c.3 Per cada titulació universitària musical de primer cicle:

0,75 punts.
c.4 Per cada titulació universitària no musical de primer cicle:

0,50 punts.
c.5 Per cada diploma elemental de música: 0,25 punts.

d) Formació i perfeccionament, màxim 2,00 punts. 
Es valorarà l'assistència als cursos, jornades i seminaris de

formació, d'especialització o de perfeccionament relacionats amb la
música i amb la pedagogia general i/o musical, en funció de la seva
homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions
pròpies del lloc de treball que es convoca o amb habilitats que
aquests llocs requereixen, i es poden valorar en funció de la utilitat
per al lloc a ocupar, d'acord amb la distribució següent:

d.1) De 10 a 19 hores: 0,05 punts
d.2) De 20 a 39 hores: 0,10 punts
d.3) De 40 a 79 hores: 0,15 punts
d.4) De 80 ó més hores: 0,25 punts
d.5) Certificat d'aptitud pedagògica

(CAP) o titulació acadèmica de mestre 0,50 punts
e) Mèrits artístics, màxim 1,00 punt:

e.1 Per cada activitat concertística (solista): 0,20 punts.
e.2) Per cada activitat concertística (grup de cambra, agru-

pació professional, agrupació amateur): 0,10 punts.
e.3) Per cada activitat artística musical (p.e. composició, enre-

gistrament, etc): 0,10 punts.
Documents justificatius apartat e1 i e.2: programa de l'activitat o

qualsevol altre mitjà que acrediti la seva naturalesa, o per certificat
de l'entitat organitzadora. I de l'apartat e.3: document acreditatiu del
registre legal de l'activitat

No es valoraran les activitats artístiques realitzades durant la
formació de l'aspirant.

f) Entrevista Personal, màxim 5 punts:
L'entrevista personal té caràcter obligatori.
La puntuació d'aquesta entrevista serà de de 0 a 5 punts, sumant-

se a la fase del concurs, essent necessària la puntuació de 2,5 punts
per a superar la prova. 

La puntuació de la fase de concurs serà la suma aritmètica de les
qualificacions atorgades en les fases del mateix.

5. Puntuació dels exercicis:
La puntuació de cada aspirant en cadascun dels exercicis serà la

mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per tots els membres
presents de l'òrgan qualificador.

La qualificació final del present concurs-oposició s'obtindrà de la
suma de les puntuacions obtingudes per cada aspirant a la fase de
concurs i la fase d'oposició. 
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6. Borsa de treball
Acabada la qualificació dels mèrits dels aspirants, s'elaborarà,

per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats, que es
publicarà al tauler d'edictes i a la plana web, www.salou.org.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contrac-
tació, l'òrgan competent per a la contractació haurà de seguir la
relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació
als efectes de realitzar l'entrevista, en grups de 5 aspirants cada
fracció.

Aquesta borsa de treball té vigència indefinida llevat que la
Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota
cap concepte, un dret als qui la conformem a ser contractats per
l'Ajuntament de Salou, ni per un termini de temps ni per lloc de treball
concret.

No obstant i en atenció a casos excepcionals degudament
motivats i a petició de l'òrgan competent es podrà contractar a altres
candidats que figuren en aquesta borsa de treball, sense seguir
l'ordre de puntuació, als efectes de buscar sempre la millor
adequació entre el perfil competencial del lloc de treball a ocupar i
les característiques personals i funcionals de l'aspirant.

Contra el resultat final de les respectives proves selectives es
podrà interposar recurs d'alçada davant el president de la corporació
en el termini i amb els efectes que estableixen els arts. 114 i 115 de
la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

La resolució de l'òrgan vincularà a l'Administració, sens perjudici
que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d'acord
amb els art. 102 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, supòsit aquest en què s'hauran de practicar de nou les
proves o tràmits afectats per les irregularitats.

D'acord a la base onzena de les bases generals que regeixen els
procediments selectius inclosos a l'oferta pública d'ocupació de l'any
2008, aprovades per la Junta de govern local, en sessió de data 28
de març de 2008, es tindran en compte les següents apreciacions:

Els aspirants que resultin del processos inclosos a l'oferta d'ocu-
pació pública, s'inscriuran automàticament a la borsa de treball,
respectant els següents blocs:

Primer bloc
Aspirants que han participat en un procés selectiu tant de places

de funcionaris com de personal laboral fix per a ingressar al servei
de l'Ajuntament de Salou, però que no han estat proposats pel
tribunal qualificador per al seu nomenament o contractació laboral
fix, sempre que hagin superat el 50% de la puntuació global màxima
de tots els exercicis de les proves de la fase d'oposició.

Segon bloc
S'ubicaran en aquest segon bloc els aspirants, prèvia convo-

catòria expressa de constitució de borsa de treball, han realitzat i
superat un supòsit pràctic, qüestionari o qualsevol altre prova de
coneixements a més de la valoració de mèrits aportats pels aspirants.

Tercer bloc
S'ubicaran en aquest tercer bloc els aspirants que, prèvia convo-

catòria expressa de constitució de borsa de treball, se'ls hi ha valorat
els mèrits aportats, o fins i tot, a més a més, han realitzat una entre-
vista personal.

Es donarà prioritat al primer bloc sobre el segon bloc, i així succe-
sivament.

Amb caràcter general i, donat que la inscripció en la corres-
ponent borsa de treball habilitarà a l'aspirant per a prestar serveis per
a l'Ajuntament, serà necessari que tant la valoració de mèrits, com els
mèrits ja avaluats, es realitzin de forma objectiva.

Així mateix, per tal de dotar d'objectivitat la valoració dels mèrits
aportats pels aspirants s'haurà de dona publicitat dels criteris de valo-
ració, en les corresponents convocatòries.

La prelació dins de cada bloc serà la que s'indica a continuació:

Bloc primer
El procés selectiu més recent s'anteposarà als processos selectius

anteriors.

Bloc segon i tercer
Tindran prioritat els aspirants que procedeixin de borses més

antigues sobre les més recents.

Exclusions de la Borsa.
Cap aspirant serà exclòs de la borsa a no ser que concorrin

causes objectives que justifiquin aquesta exclusió.
L'aspirant veurà decaigut el seu dret a ser cridat en l'ordre esta-

blert en la borsa de treball si, al ser cridat en temps i forma per la
corporació per una contractació mínima de tres mesos, l'aspirant
renunciés a la proposta de contractació. En aquest cas, l'aspirant
veurà modificat l'ordre inicial que tenia reconegut dins de la borsa per
passar a ocupar el darrer lloc dins del darrer bloc establert a efectes
de prelació. Per tant, el rebuig a una oferta de treball en la que es
proposi una contractació mínima de tres mesos no suposarà l'exclusió
de la borsa de treball, sinó simplement el seu pas a la darrera posició
en l'ordre de prelació establert en la borsa.

No serà d'aplicació el que s'estableix en el paràgraf anterior, en
cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin
la incorporació immediata com per exemple circumstàncies que posin
en risc la salut.

7. Òrgan de selecció, estarà constituït de la següent forma.
Titular: Francisco Alijo Moyano
Suplent: en qui delegui

Titular: Carlos Beunza Arrue
Suplent: en qui delegui

Titular: Montserrat Crusat Crusat
Suplent: en qui delegui

Titular: Joan Casals Montés
Suplent: en qui delegui

Titular: Un asesor/a especialitzat/da, designat per la corporació
Suplent: en qui delegui

Titular: Héctor Ripoll Avante o suplent en qui delegui, amb veu
però sense vot

Suplent: en qui delegui
Els membres d' aquest òrgan hauran d'abstenir-se d'intervenir, en

cas de concurrència de qualsevol causa d'abstenció i recusació
previstes a la llei.

8. Drets d'examen. L'import dels drets d'examen serà de 6 euros.

9. Contractacions
Seguint les indicacions establertes en la base anterior,

l'Ajuntament de Salou contractarà, tenint en compte els membres que
formen part de la borsa de treball, als efectius que en cada cas i
època de l'any necessiti.

10. Règim Jurídic Supletori
- Estatut dels Treballadors.
- Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el

reglament del personal al servei de les entitats locals.
- Estatut bàsic de l'empleat públic
- Restant normativa aplicable al personal laboral de les Entitats

Locals.
- Bases generals de l'any 2008 que regeixen tots els procedi-

ments selectius per a la provisió dels llocs de treball i places
vacants de l'Oferta d'Ocupació pública corresponent a l'any
2008.

26 BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 125 Dijous, 29 - 5 - 2008



En tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques,
regirà el que estableixin les bases generals aprovades per la Junta
Govern Local, en sessió de data 2 d'abril de 2007 o allò que deter-
minin les normes vigents d'aplicació directa o supletòria a tots els
processos selectius de l'Administració Local.

Salou, 23 de maig de 2008. --- El eecretari general, Francisco
Alijo Moyano.

2008/6740-U – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci sobre convocatòria i bases específiques per a la provisió,
mitjançant concurs-oposició, d'un lloc de treball d'operari de
producció per a la Unitat de Cultura i Festes de l'Ajuntament.

L'Alcaldia-Presidència, en data 23 de maig de 2008, va dictar,
entre d'altres, la següent resolució, la qual es fa pública pel seu conei-
xement general:

CONVOCAR un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per
a la provisió d'un lloc de treball d'operari de producció per a la Unitat
de Cultura i Festes de l'Ajuntament per cobrir la vacant del titular.

La Junta de Govern local, de data 23 de maig de 2008, ha
aprovat les bases que regeixen aquest procediment i que es trans-
criuen a continuació,

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL D'OPERARI DE PRODUCCIÓ PEL 

DEPARTAMENT DE CULTURA I FESTES DE L'AJUNTAMENT

1. Objecte:
La selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició d'un

aspirant per proveir un lloc de treball d'operari de producció per la
Unitat de Cultura i Festes de l'Ajuntament, en règim de personal
laboral temporal, mitjançant un contracte d'interinitat per cobrir la
vacant del titular, d'acord amb el que estableix el text refós de l'Estatut
dels Treballadors.

2. Requisits dels aspirants:
Els aspirants que participen en els processos selectius que regulin

les presents bases específiques hauran de reunir els següents requisits
amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds i manifestar la seva voluntat de participar en el procediment
selectiu mitjançant el model oficial d'instància que es pot recollir a la
Secció de RRHH i Organització de l'Ajuntament de Salou i que també
es pot trobar a la pàgina web www.salou.org, que es dirigirà a l'Il·lm.
Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Salou, en hores d'oficina
(09.00 a 14.00 hores), en el registre general de la Corporació,
durant 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publi-
cació del extracte de la convocatòria i les bases al DOGC.

Les instàncies també es podran presentar en la forma deter-
minada a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en
aquest supòsit haurà l'aspirant haurà de comunicar-ho immediatament
aquest fet a l'Ajuntament de Salou, via fax, telegrama, trucada
telefònica o email dirigit a la Secció de RRHH i Organització,
shuvermann@salou.org.

a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents, o
nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió
Europea, restant exclosa, en tot cas, l'accés d'aquests últims a
aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d'autoritat
(policia local). En idèntiques condicions poden accedir a la
funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treba-
lladors, en els temes en què aquesta és troba definida en els
tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de
treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d'es-

trangeria i d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capa-
citat. Ser ciutadà espanyol per les places reservades al cos de
la policia local.

b) Haver complert 16 anys.
c) Estar en possessió del certificat escolaritat
d) Presentar fotocòpia compulsada del DNI o equivalent.
e) Presentar currículum vitae, acompanyats dels originals i

fotocòpies per a compulsar els mèrits que es vulguin justificar
a la fase de concurs.

f) Complir les condicions específiques per exercir les funcions
que dins el cos i l'escala li poden ser encomanades, d' acord
amb allò que es prevegi per reglament.

g) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
qualsevol administració pública, ni haver estat acomiadat
disciplinàriament a l'àmbit del sector públic.

h) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capa-
citat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incom-
patible amb l' exercici normal de les corresponents funcions.

i) No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per
la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

j) Estar en possessió del nivell A bàsic.
Tenir coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell
exigit en aquestes bases, es podrà acreditar mitjançant certi-
ficat expedit per la Junta Permanent de Català o alguna de les
titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de
29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de
català i l'Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix,
és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre
l'acreditació del coneixement del català i d'aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de Catalunya.
Cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la
possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha
de contenir una prova o l'exercici de coneixements de llengua
catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que
han de superar aquests aspirants.
No obstant l'anterior, i d'acord amb l'establert en l'art. 5 del
Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l' acreditació del
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció
de personal i de provisió de llocs de treball de les administra-
cions públiques de Catalunya, ha de restar exempt de realitzar
la prova de coneixement de la llengua catalana:
- Els aspirants que hagin participat i obtingut plaça o lloc de

treball en convocatòries anteriors de selecció de personal
funcionari o laboral a l'Ajuntament de Salou, en què hi
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior a l'exigit a la convocatòria.

- Aquells aspirants que hagin superat la prova esmentada en
altres processos de selecció realitzats per l'Ajuntament dins la
mateixa Oferta d'ocupació pública.

k) Posseir els requisits específics de les respectives convocatòries
singulars i que s'hauran de reunir en el moment en què finalitzi
el termini de presentació d'instàncies.

3. Sistema de selecció: concurs-oposició lliure

4. Proves selectives:
Consisteix en concurs-oposició lliure, on hi haurà dues fases:
FASE D'OPOSICIÓ: 
1r. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Consistirà en la

realització d'una prova de coneixements de la llengua catalana equi-
valent al nivell A bàsic de la Junta Permanent de Català, durant el
temps que el tribunal qualificador estimi necessari.

Estaran exempts d'aquesta prova els aspirants que ho acreditin
documentalment, o segons s'acredita al punt 2 apartat j) de les
presents bases específiques.
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L'exercici es qualificarà com a apte o no apte, i caldrà la quali-
ficació d'apte per superar la prova i passar a la següent.

2n. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Consistirà en la
realització d'una prova pràctica relacionada amb les tasques pròpies
del lloc de treball, en un període màxim d'una hora.

L'exercici es qualificarà de 0 a 5 punts i caldrà una puntuació
mínima de 2,5 punts per superar la prova i passar a la següent.

FASE DE CONCURS:
a) Per realitzar tasques pròpies del lloc de treball d'operari de

producció a l'administració local com a funcionari interí o
treballador laboral en qualsevol modalitat contractual, fent
tasques pròpies de preparació d'actes, festes municipals,
teatre i espectacles, un màxim de 3,00 punts, tenint en compte
el següent criteri:
Municipis de més de 20.000 habitants: 0,20 punts per mes.
Municipis de menys de 20.000 habitants: 0,10 punts per mes.

b) Per haver realitzat tasques de tècnic d'electricitat, d'il·lumi-
nació, de so o producció en espectacles artístics o culturals,
mitjançant qualsevol tipus de relació laboral, que es podrà
acreditar mitjançant la vida laboral acompanyada del
contracte o nòmina, 0,20 punts per activitat (espectacle) fins a
un màxim de 2 punts.

c) Per cursos de formació i perfeccionament relacionats amb les
tasques pròpies objecte del lloc de treball fent tasques pròpies
de preparació d'actes, festes municipals, teatre i espectacles,
d'acord amb el següent barem i fins a un màxim de 2,00
punts:
- Cursos de 20 a 50 hores 0,25 punts.
- Cursos de 51 a 150 hores 0,75 punts.
- Cursos de més de 150 hores 1,00 punt.

d) Entrevista curricular:
L'òrgan de selecció, mantindrà una entrevista amb cadascun dels

aspirants que hagin superat la fase d'oposició, als efectes de
contrastar la idoneïtat d'aquest per ocupar el lloc de treball.

L'entrevista té caràcter obligatori però no eliminatori.
La puntuació d'aquesta entrevista serà de 5 punts, sumant-se a la

fase de concurs.

5. Puntuació dels exercicis:
La puntuació definitiva d'aquesta selecció serà la suma de la fase

d'oposició i la fase de concurs.

6. Llista d'aprovats i presentació de documents
Acabada la qualificació dels aspirants, l 'òrgan de selecció farà

públic al tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina web,
www.salou.org, les puntuacions finals de les proves selectives i la
llista d'aprovats per ordre de puntuació, tot proposant per a la seva
contractació com operari de producció a l'aspirant que hagi obtingut
millor puntuació, el/la primer/a per a la contractació en règim d'in-
terinitat.

No es podran aprovar ni declarar que han superat les proves
selectives un nombre superior d'aspirants al de places objecte de la
convocatòria.

Contra el resultat final de les respectives proves selectives es
podrà interposar recurs d'alçada davant el president de la
Corporació en el termini i amb els efectes que estableixen els arts.
114 i 115 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

L'òrgan qualificador elevarà la llista d'aprovats, junt amb l'acta de
l'última sessió, que farà concreta referència a l'aspirant o aspirants
seleccionats, a la Presidència de la corporació, la qual atorgarà el
pertinent contracte.

La resolució de l'òrgan qualificador vincularà a l'Administració,
sens perjudici que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva
revisió d'acord amb els art. 102 i següents de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, supòsit aquest en què s'hauran de practicar de nou
les proves o tràmits afectats per les irregularitats.

7. Contractacions i període de prova:
Es formalitzarà un contracte de treball temporal d'acord amb l'es-

tablert al text refós de l'Estatut dels Treballadors, als efectes de
realitzar tasques d'operari de producció per la Unitat de Cultura i
Festes.

Aquests contractes preveuen un període de prova de dos mesos
per a confirmar l'adequació de l'aspirant al lloc de treball. Al final
d'aquest període el responsable emetrà un informe, qualificant aquest
període d'apte o no apte, essent necessari obtenir la qualificació
d'apte per a continuar la relació laboral. 

No obstant, l'Ajuntament pot resoldre, el contracte amb l'aspirant
seleccionat, en qualsevol moment d'aquest període de prova.

L'obtenció de la qualificació de no apte serà causa immediata
d'extinció de la relació jurídica laboral.

8. Mecanisme de reposicions:
S'estableix una borsa de reposicions pels aspirants que hagin

superat totes les proves del procés selectiu i no hagin obtingut lloc de
treball, ordenats per rigorós ordre de puntuació, segons l'establert a
la base onzena de les bases generals per a l'any 2008.

9. Òrgan de selecció, estarà constituït de la següent forma.
Titular: Francisco Alijo Moyano
Suplent: Suplent que designi el titular

Titular: Salvador Mimbrera Palomares
Suplent: Suplent que designi el titular

Titular: Joan Casals Montes
Suplent: Suplent que designi el titular

Titular: Assessor especialista que designi la Corporació 
Suplent: Suplent que designi la Corporació

Titular: Héctor Ripoll i Avante
Suplent: Suplent que designi el titular
Els membres d' aquest òrgan hauran d'abstenir-se d'intervenir, en

cas de concurrència de qualsevol causa d'abstenció i recusació
previstes a la llei.

10. Drets d'examen. L'import del drets d'examen serà de 18 euros 

Normativa aplicable
- Estatut dels Treballadors.
- Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el

reglament del personal al servei de les entitats locals.
- Estatut bàsic de l'empleat públic
- I la resta de normativa aplicable al personal laboral de les

Entitats Locals.

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques,
regirà el que estableixin les bases generals aprovades per la Junta
Govern Local, en sessió de data 28 de març de 2008 o allò que
determinin les normes vigents d'aplicació directa o supletòria a tots els
processos selectius de l'Administració Local.

Salou, 23 de maig de 2008. --- El secretari general, Francisco
Alijo Moyano.

2008/6536 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Departament d’Obertura d’Establiments

Edicte

L'expedient 0484/07, del Departament d'Obertura d'Establiments,
iniciat en base a la sol·licitud de llicència municipal efectuada per
part de GEPEMA RESTAURACIONES, S.L., representada pel Sr. Juan
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Mario Hoyos Rodríguez, per a l'obertura d'un establiment a l'Av. Vidal
i Barraquer, núm. 28, local A-2, baixos, d'aquesta ciutat, destinat a
l'activitat de restaurant-bar amb instal·lació de climatització, s'ha
sotmès a informació veïnal per termini de vint (20) dies mitjançant
comunicació als veïns immediats del lloc de l'emplaçament, a efectes
que puguin efectuar les al·legacions i/o reclamacions que considerin
oportunes, d'acord amb allò que disposa l'art. 12, del Reglament
municipal per regular les llicències d'obertura d'establiments per a
determinades activitats incloses a l'annex III del Decret 136/1999,
de 18 de maig, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'adminis-
tració ambiental.

Atès que no ha estat possible la notificació als següents veïns
immediats: PROMYSA BRICK, S.L., Ángeles Pérez Prieto, Ramon
Fortuny Serra, Rosa Casals Satorra i David Balleste Orpinell.

De conformitat amb l'establert a l'article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/99 de 13 de gener, es notifica mitjançant el present edicte,
per tal que en el termini de VINT (20) DIES, comptats a partir del dia
següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, puguin efectuar les al·legacions i/o reclamacions que
considerin oportunes en relació a l'expedient referenciat.

La documentació tècnica i administrativa continguda a l'esmentat
expedient està a disposició dels interessats a la dependència de
l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), ubicada a la
Rambla Nova, núm. 59, d'aquesta ciutat.

Tarragona, 16 de maig de 2008. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà Cervelló.

2008/6537 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Departament d’Obertura d’Establiments

Edicte

L'expedient 0298/07, del Departament d'Obertura
d'Establiments, iniciat en base a la sol·licitud de llicència municipal
efectuada per part de RESTAURANTE ASIATICO OSAKA, S.L., repre-
sentada pel Sr. Leng Shuang Lin, per a l'obertura d'un establiment al
c. Bisbe Josep Pont i Gol, núm. 6, local 1, d'aquesta ciutat, destinat
a l'activitat de restaurant amb instal·lació de climatització, s'ha sotmès
a informació veïnal per termini de vint (20) dies mitjançant comuni-
cació als veïns immediats del lloc de l'emplaçament, a efectes que
puguin efectuar les al·legacions i/o reclamacions que considerin
oportunes, d'acord amb allò que disposa l'art. 12, del Reglament
municipal per regular les llicències d'obertura d'establiments per a
determinades activitats incloses a l'annex III del Decret 136/1999,
de 18 de maig, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'adminis-
tració ambiental.

Atès que no ha estat possible la notificació als següents veïns
immediats: Sergio García Dios, Meritxell Artigas Curto, José Vicente
Rodríguez Fontal, Maria Cristina Giménez Fábregas, Carmen
Fabregat Mame, Alexandre Miakotine, Javier Marcos Jorquera i Chen
Jianyong.

De conformitat amb l'establert a l'article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/99 de 13 de gener, es notifica mitjançant el present
edicte, per tal que en el termini de VINT (20) DIES, comptats a partir
del dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, puguin efectuar les al·legacions i/o recla-
macions que considerin oportunes en relació a l'expedient refe-
renciat.

La documentació tècnica i administrativa continguda a l'esmentat
expedient està a disposició dels interessats a la dependència de
l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), ubicada a la
Rambla Nova, núm. 59, d'aquesta ciutat.

Tarragona, 19 de maig de 2008. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà Cervelló.

2008/6542 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Àrea de Cultura, Patrimoni i Ensenyament

Anunci

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, en la sessió
ordinària que tingué lloc el dia 19 de novembre de 2007, va
acordar, entre d'altres, modificar la forma de gestió dels serveis
educatius municipals, aprovar la creació de l'organisme autònom
local Institut Municipal d'Ensenyament de Tarragona i aprovar
inicialment la memòria justificativa del canvi de forma de gestió i els
estatuts de l'esmentat organisme autònom local.

Atès que durant el període d'informació pública establert no s'ha
presentat cap reclamació ni al·legació, el referit acord d'aprovació
inicial ha esdevingut definitiu, d'acord amb el que estableix l'article
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, en la sessió
ordinària que tingué lloc el dia 25 de febrer de 2008, va acordar,
entre d'altres, rectificar l'error material existent a l'acord del Consell
Plenari de data 19 de novembre, en el sentit que, on diu "Institut
Municipal d'Ensenyament de Tarragona" ha de dir "Institut Municipal
d'Educació de Tarragona".

Contra l'objecte d'aquest anunci es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació, tot això
de conformitat amb l'establert a l'art. 107.3 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i als art. 8.1, 10.1.b), 25.1 i 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, modificada per la Llei orgànica
19/2003, de 23 de desembre, i sense perjudici que es pugui exer-
citar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent, d'acord amb el que
disposa l'art. 58.2, in fine, de la Llei de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de
novembre de 1992.

Text íntegre dels estatuts:

ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL:
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE TARRAGONA

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació i naturalesa.
L'Ajuntament de Tarragona constitueix l'Institut municipal

d'Educació de Tarragona - IMET - en règim d'Organisme Autònom
Local de caràcter administratiu, d'acord amb allò que estableixen els
articles 85.2.A) b) de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del
Règim Local, modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre, de
mesures per la modernització del Govern Local, l'art. 254 del Text
refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril de 2003, l'art. 199 i
següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, l'art. 164 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, la Llei 33/03 de 3
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de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, la Llei
6/1997 sobre organització i funcionament de l'Administració
general de l'estat, en la part que sigui d'aplicació i el Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques.

Com a servei personalitzat de gestió directa, l'organisme estarà
dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment de les finalitats
que es determinen en els presents Estatuts, i també de plena capacitat
jurídica i d'obrar i d'autonomia financera i funcional, i es regirà per
aquests Estatuts i per les disposicions legals que siguin d'aplicació,
sens perjudici de les facultats de tutela que corresponguin a
l'Ajuntament en virtut d'aquests estatuts.

Article 2. Duració i domicili.
a) L'Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació de

Tarragona" té el domicili social a la Plaça de la Font, núm. 1. Per
decisió del Consell Rector pot traslladar-se, sempre dintre del terme
municipal de Tarragona.

b) L'Institut Municipal d'Educació té una durada indefinida, sens
perjudici del que disposen aquests Estatuts en ordre a la seva disso-
lució.

Article 3. Adscripció.
L'organisme Autònom quedarà adscrit a l'Àrea municipal que

tingui atribuïdes les competències en matèria d'educació.

Article 4. Finalitats.
L'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, que per la seva

pròpia índole jurídica no persegueix cap afany de lucre, té per
objecte principal: 

a) La gestió, organització i l'optimització dels centres educatius
de la ciutat, de l'Ajuntament de Tarragona.

b) La gestió, organització i l'optimització dels recursos que
obtingui la Conselleria d'Ensenyament i el propi IMET.

c) Organitzar, gestionar i executar els programes, projectes i acti-
vitats de la Conselleria d'Ensenyament i el propi IMET, d'acord amb
els pressupostos i els objectius que marquin la política educativa de
la Conselleria.

d) Intervenir en la gestió d'aquells centres educatius que tinguin
una o altra forma de conveni subscrit amb l'Ajuntament o l'IMET.

e) Participar en la planificació i creació de nous centres escolars
de la ciutat de Tarragona, a través de les diverses possibilitats de
col·laboració i de conveni que puguin subscriure's amb el
Departament d'Educació o altres departaments de la Generalitat de
Catalunya.

f) Assumir, a mesura que es produeixi, el traspàs en la gestió de
determinades competències educatives de la Generalitat cap a l'ad-
ministració local, tot seguint instruccions de la Conselleria
d'Ensenyament de l'Ajuntament.

g) Qualsevol altre relacionat amb la matèria educativa relativa de
la ciutat de Tarragona.

Article 5. Competències.
En compliment de les finalitats expressades en l'article 4 dels

presents Estatuts, l'organisme autònom estarà facultat per realitzar
aquells actes que, sent conformes amb l'Ordenament Jurídic, s'enca-
minaran a la consecució d'aquelles, exercint, en particular, les
competències següents:

a) Formalització de convenis o contractes de qualsevol classe de
conformitat amb les normes generals de la contractació de les
Administracions públiques. El titular de l'Àrea a la que estarà adscrit
l'Organisme fixarà la quantia màxima dels contractes que pot
celebrar, i autoritzarà aquells altres, la quantia dels quals excedeixi
de la prèviament fixada per aquell.

b) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol classe
d'ajuts, tant de persones naturals, com jurídiques, públiques o
privades.

c) Acceptar, repudiar o renunciar herències, llegats, donacions o
qualsevol altre tipus d'aportacions de caràcter gratuït.

d) Subscriure convenis de col·laboració amb Entitats públiques o
privades, necessaris per a la consecució de les finalitats de
l'Organisme.

e) Organitzar tots els serveis de l'Organisme Autònom, tant
tècnics com administratius, i nomenar i retribuir el seu personal,
d'acord amb la legislació vigent aplicable en funció de la naturalesa
de la relació.

f) Procedir a l'adquisició de béns i materials de qualsevol natu-
ralesa, necessaris per al desenvolupament dels serveis, així com a la
seva alienació, mitjançant el procediment legalment establert, quan
siguin qualificats d'excedents o inservibles.

g) Administrar el seu patrimoni així com els béns que li hagin estat
adscrits.

h) Qualsevol altra de naturalesa anàloga o que li sigui enco-
manada per l'Ajuntament

CAPÍTOL II
ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 6. El Govern i Administració de l'Organisme Autònom.
El Govern i Administració de l'Organisme Autònom s'exercirà pels

òrgans següents:
- El Consell Rector
- El/la President/a
- El/la Vicepresident/a
- El/la Director/a
- La Comissió Executiva, en cas que es creï.

SECCIÓ 1a.
EL CONSELL RECTOR
Article 7. Composició.
El Consell, que assumeix la gestió superior de l'Organisme, estarà

format pels membres següents:
a) L'Alcalde de Tarragona, que serà el President.
b) El Conseller delegat en matèria d'educació, que serà el

president delegat.
c) El Vicepresident
d) Vocals: Fins a vuit regidors més, representants de tots els grups

polítics municipals.
e) Dos representants, un per el sector pares/mares i un altre per

el sector docents, a proposta del Consell Escolar Municipal.
Els membres del Consell Rector seran nomenats pel Ple de

l'Ajuntament.

Article 8. Atribucions i funcions.
El Consell Rector, tindrà les atribucions i funcions següents:
a) Aprovar els programes d'actuació i les seves revisions.
b) Aprovar la proposta de pressupost de l'organisme, aprovar la

proposta de les modificacions pressupostàries que ho requereixin;
proposar l'aprovació, informada per la Intervenció, de la liquidació
del pressupost i del Compte General de l'entitat, per elevar-los poste-
riorment a l'Ajuntament per a llur tramitació posterior; així com de l'in-
ventari de béns i drets i la seva rectificació.

c) Aprovar ordres i instruccions de serveis.
d) Aprovar la forma de gestió de serveis mitjançant la creació de

societat mercantil local quan sigui imprescindible per la consecució
de les finalitats que té assignades l'Organisme i sempre que aquesta,
sigui prèviament autoritzada pel Ple de l'Ajuntament.

e) Exercitar tot tipus d'accions, recursos i peticions en defensa dels
drets i interessos de l'Organisme davant de les autoritats o tribunals
de qualsevol jurisdicció.

f) Autoritzar despeses, contractacions i concessions de tota classe
quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pres-
supost, així com els contractes i concessions de durada superior a
quatre anys o inferior si el total de les anualitats acumulades supera
el percentatge indicat referit al pressupost de l'exercici de la primer
anualitat, sense perjudici de l'autorització que pugui correspondre
d'acord amb l'art. 22 d'aquests Estatuts o altres limitacions que pugui
establir la legislació vigent.
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g) Proposar a l'Ajuntament l'aprovació de la plantilla de
l'Organisme, el catàleg o relació de llocs de treball i les normes
generals de retribució del personal. Així com la quantia de les retri-
bucions complementàries fixes i periòdiques. I el nombre i règim del
personal eventual.

h) Acordar l'acomiadament del personal laboral. El Consell rector
podrà delegar aquesta facultat en el President.

i) Aprovar la memòria anual d'activitats, prèviament a la seva
elevació a l'Ajuntament.

j) Proposar a l'Ajuntament la modificació d'aquests Estatuts o la
dissolució de l'Organisme.

k) Exercir aquelles altres competències no atribuïdes estatutà-
riament a cap altre òrgan que, inherents a les comeses de
l'Organisme autònom, la legislació de règim local atribueixi al Ple de
l'Ajuntament i no siguin indelegables.

SECCIÓ 2a.
EL PRESIDENT
Article 9. Presidència.
El President del Consell Rector ho serà també de l'Organisme

Autònom.

Article 10. Funcions del President. 
Corresponen al President les atribucions següents:
a) Exercir la representació de l'Organisme i dels seus òrgans de

govern en tota classe d'actes i contractes, davant qualsevol Autoritat
o Organisme, sense perjudici de la possibilitat d'atorgar poders o
efectuar delegacions.

b) Exercir, en cas d'urgència, les competències atribuïdes al
Consell, donant compte a aquest, a efectes de la seva ratificació.

c) Convocar i presidir les sessions i dirigir les deliberacions dels
òrgans col·legiats i decidir, en cas d'empat, amb el seu vot de
qualitat.

d) Reconèixer les obligacions resultants de les contractacions.
e) Aprovar el lliurament de pagaments a justificar i bestretes de

caixa fixa dins dels límits que a l'efecte estiguin regulats a les
Bases d'execució del pressupost municipal, així com la seva justi-
ficació.

f) Ordenar els pagaments.
g) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost

i la plantilla aprovada pel Ple de l'Ajuntament, aprovar les bases per
a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de
treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes
i periòdiques.

h) Acordar el nomenament i les sancions de tot el personal, amb
l'única excepció de la separació del servei dels funcionaris municipals
i de l'acomiadament del personal laboral.

i) Exercir la prefectura superior de tot el personal.
j) Autoritzar despeses, contractacions i concessions de tota classe

quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pres-
supost, així com els contractes i concessions de durada inferior a
quatre anys, sempre i quan les anualitats acumulades no superin el
percentatge indicat referit al pressupost de l'exercici de la primera
anualitat, sense perjudici de l'autorització que pugui correspondre
d'acord amb l'art. 22 d'aquests Estatuts o altres limitacions que pugui
establir la legislació vigent.

k) Obrir i cancel·lar tota classe de comptes corrents i d'estalvi en
qualsevol establiment destinat aquest efecte, ja sigui en metàl·lic o en
valors.

l) Dictar les disposicions particulars que exigeixi el millor
compliment dels acords dels òrgans de govern de caràcter col·legiat
de l'Organisme.

m) Qualsevol altra atribució no assignada als altres òrgans de
govern de l'Organisme.

n) Exercir les atribucions que el Consell li delegui.
o) Les altres que aquests Estatuts li reconeguin.

SECCIÓ 3a.
EL VICEPRESIDENT
Article 11. Vicepresidència.
El Vicepresident del Consell Rector ho serà també de l'Organisme

Autònom.

Article 12. Funcions del Vicepresident. 
Corresponen al Vicepresident de l'Organisme les funcions

següents:
a) Substituir el President i assumir totes les seves atribucions en cas

de vacant, absència o malaltia.
b) Exercir les funcions i competències que el President li delegui.

SECCIÓ 4a.
EL DIRECTOR
Article 13. Nomenament.
El director, màxim òrgan de direcció de l'organisme, serà

nomenat i cessarà per acord del Ple de l'Ajuntament; podrà tenir, si
escau, caràcter de personal eventual amb funcions directives de lliure
nomenament i en règim no permanent i haurà de ser un funcionari de
carrera o laboral de les Administracions Públiques o un professional
del sector privat, titulat superior en ambdós casos, i amb més de cinc
anys d'exercici professional en el segon. 

Tindrà la consideració d'òrgan directiu. 
Li serà d'aplicació el règim que preveu el Reglament del personal

al servei dels ens locals de Catalunya.

Article 14. Funcions.
El director exercirà les següents funcions:
a) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i de la

Comissió Executiva en el seu cas, i les ordres i resolucions del
President.

b) Ser el responsable de la gestió i administració del servei.
c) Presentar anualment al Consell Rector, per la seva aprovació,

el programa anual d'activitats, dins del mes de gener de cada any,
així com realitzar l'avantprojecte de pressupost anual de l'Organisme
i la seva liquidació i rendició de comptes, per a la seva tramitació
posterior.

d) Dirigir i inspeccionar els serveis i assumir la direcció del
personal.

e) Assistir a les sessions del Consell Rector amb veu i sense vot.
f) Les altres que el Consell li confereixi o el President li delegui.

SECCIÓ 5a.
LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Article 15.
El Consell Rector podrà crear, si ho considera necessari, a efectes

d'agilitar la gestió i el funcionament de l'Organisme, una comissió
executiva, que col·laborarà en portar a terme les competències que
se li assignin. Li podran delegar competències tant el Consell Rector
com el President, de manera anàloga i amb les mateixes restriccions
que la normativa de Règim Local preveu per les Juntes de Govern
local.

El President delegat presidirà la comissió executiva, del qual
també formaran part un Conseller nomenat pel Ple, de cada grup
polític representat al Consell Rector, i el director gerent.

SECCIÓ 6a.
NORMES COMUNES
Article 16. Règim de sessions.
1. Els òrgans de govern de caràcter col·legiat es reuniran, amb

caràcter ordinari, una vegada al trimestre i, amb caràcter extraor-
dinari, sempre que el President ho cregui convenient o bé a petició
d'una quarta part dels seus membres.

2. Les convocatòries es faran amb una antelació mínima de dos
dies hàbils i incorporaran l'ordre del dia.

3. El quòrum per a la validesa de les sessions serà tant en primera
com en segona convocatòria, d'un terç del nombre legal de membres
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de l'òrgan de Govern amb veu i vot. En tot cas hi hauran d'assistir el
president i el secretari o qui estatutàriament els substitueixin.

4. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres
presents. En cas d'empat decidirà el president amb vot de qualitat,
sense perjudici dels quòrums legals per a acords determinats previstos
a la legislació de règim local. 

5. Actuarà com a secretari dels òrgans col·legiats el que ho sigui
de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui, que assistirà a les
sessions amb veu i sense vot; li correspondrà l'aixecament de les
actes, l'expedició de certificacions dels acords i la prestació d'asses-
sorament quan li sigui requerit.

6. També assistiran a les sessions dels òrgans col·legiats, amb
veu i sense vot, el Director de l'Organisme i l'interventor de
l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

Hi podran assistir, els tècnics que el President estimi convenient.

Article 17. Indemnitzacions per assistències.
Es podran assignar indemnitzacions per assistència a sessions

d'òrgans col·legiats que es fixaran anualment a l'aprovació del pres-
supost.

Article 18. Renovació de càrrecs.
Els càrrecs de president, vicepresident i vocals membres dels

òrgans de govern de caràcter col·legiat de l'Organisme cessaran
quan perdin la condició que va determinar el seu nomenament i, en
tot cas, els representants municipals causaran baixa quan acabi el
mandat legal de la Corporació.

CAPÍTOL III
RÈGIM DE RECURSOS HUMANS

Article 19.
L'IMET disposarà del personal necessari perquè acompleixi les

seves competències. El nombre de llocs de treball, la seva classifi-
cació, les categories i les funcions del personal de l'Organisme seran
els que constin a la plantilla que aprovi el Ple de l'Ajuntament a
proposta del Consell Rector. La determinació i modificació de les
condicions retributives, tant del personal directiu com de la resta de
personal hauran d'ajustar-se en tot cas a les normes que al respecte
aprovi el Ple o la Junta de Govern Local, segons correspongui.

Article 20.
El personal de l'Organisme estarà integrat pel personal laboral i

funcionari de l'Ajuntament amb plaça a la plantilla d'aquest i que
presta els seus serveis a l'IMET, i pel personal laboral que contracti el
mateix Organisme, previst també a la seva plantilla, sense que això
confereixi a aquests darrers cap dret per adquirir la condició de
funcionaris municipals. Aquest personal dependrà jeràrquicament i
funcionalment de l'organisme.

Article 21.
L'organisme estarà sotmès a controls específics sobre l'evolució de

les despeses de personal i de la gestió dels seus recursos humans per
les corresponents Àrees equivalents de l'Ajuntament.

CAPÍTOL IV
RÈGIM DE L'ACTIVITAT

Article 22. Contractació.
Els contractes de l'Organisme s'ajustaran a l'establert a la

normativa reguladora dels contractes de les Administracions
públiques.

Serà necessària l'autorització del titular de l'Àrea municipal que
tingui atribuïdes les competències en matèria d'educació, per poder
celebrar contractes de quantia superior a les quantitats prèviament
fixades per aquell.

La mesa de contractació, quan hagi de constituir-se, estarà inte-
grada pel President del Consell Rector, que podrà delegar en el
Vicepresident, el Director, el Secretari de l'Organisme i l'Interventor o
funcionari en qui delegui.

Article 23. Recursos.
Contra els actes del Consell Rector podrà interposar-se recurs

d'alçada davant de l'Ajuntament Ple i contra els actes del President
podrà interposar-se recurs d'alçada davant l'Alcalde.

Les reclamacions prèvies en assumptes civils i laborals seran
resoltes pel Consell rector de l'Organisme. Aquestes reclamacions
esgoten la via administrativa.

CAPÍTOL V
RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

SECCIÓ 1a.
RÈGIM PATRIMONIAL
Article 24. Patrimoni.
El règim patrimonial de l'Organisme serà el que estableixi la Llei

del patrimoni de les Administracions públiques.
Constituirà el seu patrimoni:
a) els béns i drets patrimonials de la seva titularitat, que hagi

adquirit per qualsevol títol legítim, els quals tanmateix seran parts inte-
grants del patrimoni de l'Ajuntament.

b) els béns i drets que l'Ajuntament li adscrigui per al compliment
de les finalitats i les funcions que té encomanades, sense que això
suposi la transformació de la titularitat i de la condició jurídica
d'aquells.

Article 25. Inventari.
L'Organisme formarà i mantindrà actualitzat el seu inventari de

béns i drets, tant propis com adscrits, amb excepció dels de caràcter
fungible i als efectes de la permanent actualització i gestió de l'in-
ventari general de la Corporació, l'haurà de remetre anualment amb
les seves modificacions, al departament de Béns de l'Ajuntament. 

L'inventari es revisarà, en el seu cas, anualment amb referència al
31 de desembre i se sotmetrà a l'aprovació del Consell Rector.

Article 26. Recursos econòmics.
Els recursos de l'Organisme estaran constituïts per:
a) Aportacions de l'Ajuntament destinades a finançar globalment

l'activitat de l'Organisme.
b) Subvencions i aportacions de l'Estat, Generalitat de Catalunya,

Diputació, Consell Comarcal i altres entitats públiques i privades.
c) Productes i rendiment del seu patrimoni.
d) Rendiments dels serveis.
e) Crèdits i préstecs que obtingui de les Entitats Bancàries.
g) Qualsevol altre legalment establert.
Per la concertació d'operacions de préstec a llarg termini seran

necessaris l'informe de la Intervenció i la prèvia autorització del Ple
de l'Ajuntament, amb acord previ del Consell Rector de l'Organisme.
Pels préstecs a curt termini es prendrà l'acord pel Consell Rector, previ
informe de la Intervenció general municipal, no requerint-se autorit-
zació de l'Ajuntament, salvat que l'import acumulat d'aquests no
superi el 15% dels ingressos corrents de l'últim exercici liquidat o quan
vingui establert expressament per una norma d'obligat compliment o
les Bases d'execució del pressupost.

En qualsevol cas s'hauran de complir els criteris d'estabilitat pres-
supostària d'acord amb la legislació vigent i, si s'escau, proposar a
l'Ajuntament el Pla Financer que pugui ser necessari.

SECCIÓ 2a.
PRESSUPOST I COMPTABILITAT
Article 27. Pressupost.
El Consell Rector aprovarà la proposta inicial de pressupost de

l'Organisme amb caràcter anual i la remetrà a l'Ajuntament per a la
integració en el Pressupost General, el qual es tramitarà de manera
conjunta i simultània. 

L'acord d'aprovació serà únic, sense que sigui possible l'apro-
vació d'aquest de forma separada.

L'exercici econòmic comptable i pressupostari coincidirà amb
l'any natural. Si a l'inici de l'exercici el pressupost no estigués aprovat
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quedarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior fins que
s'aprovi aquell de conformitat amb la legislació vigent.

Article 28. Comptabilitat.
La liquidació del pressupost i el Compte General, informats per

la intervenció i proposats pel Consell Rector, seran sotmesos a
aprovació de l'òrgan competent de l'Ajuntament dintre del període
legalment previst per la legislació vigent en matèria de Règim
local.

SECCIÓ 3a.
INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Article 29. Intervenció.
Les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció

interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia
de la gestió econòmica-financera i pressupostària i les de comptabi-
litat, seran realitzades per la Intervenció General municipal, bé direc-
tament o per mitjà de delegacions, d'acord amb la legislació sobre
hisendes locals i sense menyscapte del pla d'actuació que la inter-
venció estableixi atenent als mitjans disponibles.

L'exercici de les funcions de control intern s'adaptarà en quan al
seu àmbit i contingut al que s'estableixi en cada moment per les dispo-
sicions vigents.

La Intervenció General exercirà el control i fiscalització interna,
amb plena autonomia en relació als òrgans o ens, vers els que
s'actuï.

La realització de la funció interventora, serà compatible amb
l'existència d'un control financer, que podrà ser permanent i que
s'adaptarà a les disposicions vigents a cada moment.

Pel que fa a les subvencions, la Intervenció General exercirà el
control sobre les entitats col·laboradores i beneficiàries que es trobin
finançades amb càrrec als pressupostos, d'acord amb l'establert en la
normativa reguladora de subvencions.

L'organisme autònom podrà ser sotmès a control financer
mitjançant la utilització de la tècnica d'auditoria sempre que així s'es-
tableixi al pla d'auditoria i actuacions de control financer que aprovi
l'Ajuntament.

Article 30. Tresoreria.
Les funcions de Tresoreria i recaptació seran realitzades per la

Tresoreria municipal, bé directament o per mitjà de delegacions,
d'acord amb la legislació sobre hisendes locals.

Els fons de l'Organisme seran custodiats pel Tresorer, bé direc-
tament, bé a través de comptes corrents bancaris oberts a nom de
l'Organisme.

Per al moviment dels fons adscrits a l'Organisme seran exigibles
les signatures mancomunades del President delegat, de l'Interventor
General i del Tresorer municipal.

SECCIÓ 4a.
ROMANENTS DE TRESORERIA
Article 31. Romanents.
La regulació dels romanents de tresoreria s'ajustarà al que disposi

en cada moment, la legislació aplicable.

CAPÍTOL VI
FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 31.
1. Correspon al Ple de l'Ajuntament:

a) Ser assabentat de l'aprovació del programa d'actuació de
l'Organisme i de les seves memòries d'actuació.

b) Aprovar el pressupost de l'Organisme i les seves modifica-
cions quan pertoqui.

c) Aprovar el Compte General de l'Organisme.
d) Aprovar les plantilles de personal, el catàleg o la relació

de llocs de treball, incorporant el personal eventual i les

normes generals de remuneració (fixes i periòdiques) i
contractació de personal.

e) Autoritzar la concertació d'operacions de préstec en els
termes previstos a l'art. 26 d'aquests Estatuts.

f) Autoritzar l'alienació o gravamen de béns immobles que
formen part del patrimoni de l'Organisme.

g) Aprovar la modificació dels presents Estatuts
h) Autoritzar la creació de societat mercantil local, quan sigui

imprescindible per la consecució de les finalitats que té
assignades l'Organisme.

i) Resoldre els recursos d'alçada que es puguin interposar
contra els actes i les disposicions del Consell Rector.

2. Correspon a l'Alcalde:
a) Conèixer l'ordre del dia i els acords adoptats en qualsevol

sessió del Consell Rector i de la Comissió Executiva si
existeix.

b) Sol·licitar dels òrgans de l'Organisme qualsevol informe o
documentació.

c) Ordenar les inspeccions que s'estimin necessàries.
d) Resoldre els recursos d'alçada que es puguin interposar

contra els actes i les disposicions del President de
l'Organisme.

e) Aprovar la liquidació del pressupost.
3. Correspon al titular de l'Àrea:

a) Correspon al titular de l'Àrea que tingui atribuïdes les
competències en matèria d'educació, el control
d'eficàcia de l'organisme amb la finalitat de comprovar
el grau de compliment dels objectius i l'adequada utilit-
zació dels recursos assignats. A tal efecte es regularan
les formes necessàries de coordinació amb la Intervenció
per a realitzar, dintre de les competències de cadascú,
aquest control d'eficàcia de la forma més eficient
possible.

b) Fixar la quantia màxima fins la qual el President podrà auto-
ritzar despeses i adjudicar contractes d'obra, subminis-
trament, consultoria i assistència i de serveis. 

c) Dur a terme controls específics sobre l'evolució de les
despeses de personal i de la gestió dels recursos humans.

CAPÍTOL VII
LEGISLACIÓ APLICABLE

Article 32.
En tot allò que no estigui previst en aquests estatuts s'estarà al

disposat a la normativa de règim local, al Reglament Orgànic muni-
cipal en l'aspecte organitzatiu i a les disposicions concordants de
l'Ajuntament de Tarragona.

CAPÍTOL VIII
MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 33. Modificació.
La modificació dels presents Estatuts exigirà la prèvia aprovació

pel Ple de l'Ajuntament de Tarragona, i haurà de seguir-se el mateix
procediment exigit per a la seva aprovació constitutiva. 

La modificació haurà d'estar d'acord amb les finalitats que van
motivar la creació de l'Organisme autònom.

Article 34. Dissolució.
L'Organisme s'extingirà quan així ho acordi el Ple de l'Ajuntament

pels motius previstos a la legislació de règim local.

Article 35.
Successió universal. En el supòsit d'extinció o dissolució de

l'Organisme, els béns, drets i obligacions s'incorporaran al
patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, el qual el succeirà univer-
salment.
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Tarragona, 20 de maig de 2008. --- El secretari general acctal.,
Josep Magriñà i Cervelló.

2008/6504 – AJUNTAMENT D’ULLDEMOLINS

Anunci

En compliment del que disposa l'article 52.2 del text refós de la
Llei municipal i de règim local aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple
de data 8 d'abril de 2008, ha aprovat amb el quòrum legalment
exigible, entre d'altres, els acords següents:

1r. Aprovar inicialment l'adhesió al Pacte de Salut signat en data
1 de març de 2006, pel qual s'acorda la creació del Consorci del
Govern Territorial de Salut del Baix Camp.

2n. Aprovar inicialment l'adhesió de l'Ajuntament al Consorci
abans esmentat, el qual va ser constituït per acord de Govern de la
Generalitat en data 4 de desembre de 2007, així com els seus
estatuts.

3r. Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels
estatuts, a informació pública per un període de 30 dies mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corpo-
ració.

Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es
considerin pertinents.

Els acords adoptats, així com el projecte d'estatuts esdevindran
definitius si dins el termini esmentat no es presenten al·legacions.

Ulldemolins, 18 de maig de 2008. --- L'alcaldessa, Misericòrdia
Montlleó Domènech.

2008/6701-U – AJUNTAMENT DE VINYOLS I ELS ARCS

Edicte

Per l'Alcaldia s'ha emès Decret núm. 31/08 de data 23 de maig
de 2008 ordenant la suspensió de la licitació del concurs mitjançant
procediment obert de les obres d'urbanització del sector residencial
SUPP-1, S-2 Fontcoberta de Vinyols i els Arcs fins que no resolgui
l'al·legació formulada per la Cambra Oficial de Contractistes
d'Obres de Catalunya, contra el plec de clàusules administratives
particulars que la regeixen.

La qual cosa es fa pública pel general coneixement.

Vinyols i els Arcs, 26 de maig de 2008. --- L'alcalde, Josep M.
Vidal Mas.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

2008/6583 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE LLEIDA

Edicto

Según lo acordado en los autos 8/2008, seguidos en este
Juzgado a instancia de Luis Alberto Zurita, Jaroslav Hasko, Juan Luis
Blanco Alonso y Eugenio Jiménez Hervás contra LUENAM
PROMOTORA CONSTRUCTORA, S.L. y FOGASA en relación a

demandas por el presente se notifica a LUENAM PROMOTORA
CONSTRUCTORA, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 27-3-2008, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice: SENTENCIA 127/08

DECISIÓ
Decideixo ESTIMAR la demanda interposada per JUAN LUIS

BLANCO ALONSO, JAROSLAV HASKO, LUIS ALBERTO ZURITA i
EUGENIO JIMÉNEZ HERVÁS contra l'empresa LUENAM
PROMOTORA CONSTRUCTORA, S.L. i contra el Fons de
Garantia Salarial en reclamació de quantitat, i en conseqüència
he de condemnar i condemno la part demandada a l'abonament
de les següents quantitats, pels conceptes salarials que es
reclamen: 

- A favor de JAROSLAV HASKO la quantitat de 4.986,07 euros,
més el 10% d'interès de mora.

- A favor de JUAN LUIS BLANCO ALONSO la quantitat de
3.805,78 euros, més el 10% d'interès de mora.

- A favor de LUIS ALBERTO ZURITA la quantitat de 9.751,08
euros, més el 10% d'interès de mora.

- A favor de EUGENIO JIMÉNEZ HERVÁS la quantitat de
7.385,28 euros, més el 10% d'interès de mora.

Expediu testimoni de la present sentència, que unireu a les actua-
cions, aportant l'original al Llibre de Sentències.

Així per aquesta sentència, ho pronuncio, mano i signo. 

Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notifica-
ciones, 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
Lleida, a treinta y uno de marzo de dos mil ocho. --- La secretaria
judicial (ilegible).

2008/6522 – JUTJAT SOCIAL DE REUS

Edicte

Secretari judicial Fernando Pecino Robles.
Reus, dinou de maig de dos mil vuit.

Tal com s'ha disposat en les actuacions 257/08, seguides en
aquest Jutjat a instàncies de Said Bouchaouii contra CONSTRUC-
CIONES RAMIMOYA, S.L. en relació amb acomiadament, citeu,
mitjançant aquest edicte CONSTRUCCIONES RAMIMOYA, S.L. en
parador desconegut, perquè comparegui a la sala de vistes d'aquest
Jutjat el proper dia DEU DE JULIOL A LES DOTZE hores per dur a terme
l'acte de conciliació.

Informeu-lo/la que, en cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, el judici en convocatòria única se celebrarà a continuació. Hi
ha de concórrer amb els mitjans de què intenti valer-se. Advertiu-lo/la
que el judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part
demandada citada legalment. 

Igualment, citeu el/la representant legal de la part demandada
per a la prova de confessió en  judici. Advertiu-lo/la que, en cas d'in-
compareixença, se la pot tenir per confessa. 

Així mateix, se la requereix perquè aporti els documents següents: 
- llibre de matrícula de personal.
- contracte de treball.
- carta de comunicació d'acomiadament.
- fulls de salari.
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I, perquè serveixi de citació de forma legal a la part esmentada,
el domicili de la qual es desconeix, se l'adverteix que les notifica-
cions successives, tret de les interlocutòries i de les sentències, es
faran a les estrades, i per a la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, als efectes pertinents, expedeixo aquest
edicte.

El secretari judicial (il·legible).

2008/6523 – JUTJAT SOCIAL DE REUS

Edicte

Secretari judicial Fernando Pecino Robles.
Reus, dinou de maig de dos mil vuit.

Tal com s'ha disposat en les actuacions 257/08, seguides en
aquest Jutjat a instàncies de Hassan El Athmanii contra CONS-
TRUCCIONES RAMIMOYA, S.L. en relació amb reclamació de
quantitat, citeu, mitjançant aquest edicte CONSTRUCCIONES
RAMIMOYA S.L. en parador desconegut, perquè comparegui a la
sala de vistes d'aquest Jutjat el proper dia DEU DE JULIOL A LES
ONZE QUARANTA CINC hores per dur a terme l'acte de conci-
liació.

Informeu-lo/la que, en cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, el judici en convocatòria única se celebrarà a continuació. Hi
ha de concórrer amb els mitjans de què intenti valer-se. Advertiu-lo/la
que el judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part
demandada citada legalment. 

Igualment, citeu el/la representant legal de la part demandada
per a la prova de confessió en  judici. Advertiu-lo/la que, en cas d'in-
compareixença, se la pot tenir per confessa. 

Així mateix, se la requereix perquè aporti els documents següents: 
- rebuts legals de pagament de salaris corresponent al períodes i
conceptes que es reclamen a la demanda.

- escrit de comunicació de cessament o finalització del contracte.
- contracte de treball.

I, perquè serveixi de citació de forma legal a la part esmentada,
el domicili de la qual es desconeix, se l'adverteix que les notificacions
successives, tret de les interlocutòries i de les sentències, es faran a les
estrades, i per a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte.

El secretari judicial (il·legible).

2008/6535 – JUZGADO DE LO SOCIAL DE REUS

Edicto

En méritos de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social de Reus en ejecutoria num. 73/2008, seguida
a instancias de El Mekki Benalla contra DECORACIÓN CROMEX,
S.L. por el presente se notifica a la entidad ejecutada en atención a
su domicilio desconocido el auto dictado en el día de la fecha cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Procede declarar al ejecutado DECORACIÓN CROMEX, S.L. en
situación de insolvencia legal por importe de 3.325 euros,
Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, y
procédase 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 de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de repo-
sición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado".

Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada
expido el presente que firmo, en Reus, a 19 de mayo de 2008. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2008/6533 – JUZGADO DE LO SOCIAL DE REUS

Edicto

En méritos de lo acordado por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social de Reus en ejecutoria num. 61/2008,
seguida a instancias de Mohammed Magrouni contra AGENTES
AMPOSTA 2005, S.L. por el presente se notifica a la entidad
ejecutada en atención a su domicilio desconocido el auto dictado
en el día de la fecha cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

"Procede declarar al ejecutado AGENTES AMPOSTA 2005, S.L.
en situación de insolvencia legal por importe de 976,02 euros, insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, y
procédase 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 de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de repo-
sición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado".

Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada,
expido el presente que firmo, en Reus, a 19 de mayo de 2008. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

2008/6685 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Segons el que s'ha disposat a les actuacions 74/2008, seguides
en aquest Jutjat a instància de Mohamed Majadoubi contra YESO
FEUALCO S.L., mitjançant aquest edicte es notifica a YESO
FEUALCO S.L. que s'ha dictat una sentència, l'encapçalament de la
qual i la part dispositiva són del tenor literal següent: JUZGADO DE
LO SOCIAL Nº 1 REUS Cantidad 74/08 --- S E N T E N C I A nº
176 de 2008 --- En Reus, a 22 de mayo de 2008. Vistos por mí,
Chantal Prieto Corbella, magistrada-jueza en sustitución del Juzgado
de lo Social nº 1 de los de esta ciudad y su partido, en audiencia
pública, los autos arriba referenciados, seguidos ante este Juzgado
bajo número arriba referenciado, siendo partes: DEMANDANTE:
MOHAMED MAJADOUBI, asistido por el letrado Sr. Corbi.
DEMANDADA: la empresa YESO FEUALCO, S.L., que no
comparece pese a haber sido citada en legal forma, y el FOGASA.
OBJETO: reclamación de cantidad. --- F A L L O --- Que estimando la
demanda interpuesta por MOHAMED MAJADOUBI contra la
empresa YESO FEUALCO, S.L., siendo parte el FOGASA, debo
condenar y condeno a la empresa a que abone al actor a suma de
3.060 EUROS, más la que devengue al 10% de interés por mora, y
ello con absolución del FOGASA. Notifíquese las presente resolución
a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra
ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de los Social del TSJª
de Cataluña, debiendo en su caso, anunciar el propósito de hacerlo
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por
conducto de este Juzgado, bastando para ello la mera manifestación
de la parte o de su abogado o representante al hacerle la notifi-
cación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso,
pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por
escrito de las partes o de su abogado o representante ante este
Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la empresa demandada
quien lo hiciese, acreditando, al anunciar el recurso, mediante exhi-
bición del resguardo acreditativo de haber depositado en el banco
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Banesto la cantidad objeto de condena, en la cta. cte. abierta a
nombre de este Juzgado con el número 0401000068007408
siendo también indispensable que al tiempo de interponer el recurso,
presente resguardo acreditativo de haber depositado en la misma
entidad y número de cuenta la cantidad de 150,25 euros, con el
apercibimiento de que la no constitución de ambos depósitos
acarreará el desistimiento. --- Se advierte a las partes de que deberán
designar un domicilio en la sede del TSJª de Cataluña a efecto de
notificaciones. Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN. La anterior sentencia fue leída y publicada en
audiencia pública por la Ilma. Sra. Magistrada que la suscribe, en el
día de su fecha. Doy fe.

I perquè serveixi de notificació en forma a la persona
esmentada, el domicili de la qual es desconeix i a la qual s'ad-
verteix que les notificacions successives, tret que tinguin forma d'in-
terlocutòria o de setència, es faran a les estrades, i per inserir-lo al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, expedeixo aquest
edicte. 

Reus, vint-i-tres de maig de dos mil vuit. --- El secretari judicial
(il·legible).

2008/6693 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Segons el que s'ha disposat a les actuacions 75/2008, seguides
en aquest Jutjat a instància de Mustapha Cheffari contra YESO
FEUALCO S.L. en relación a reclamació de quantitat, mitjançant
aquest edicte es notifica a YESO FEAUALCO S.L. que en data 21 de
maig de 2008 s'ha dictat una sentència, l'encapçalament de la qual
i la part dispositiva són del tenor literal següent: JUZGADO DE LO
SOCIAL Nº 1 --- REUS  Cantidad  75/08 S E N T E N C I A  nº 172
de 2008 --- En Reus, a 21 de mayo de 2008. Vistos por mí, Chantal
Prieto Corbella, magistrada-jueza en sustitución del Juzgado de lo
Social nº 1 de los de esta ciudad y su partido, en audiencia pública,
los autos arriba referenciados, seguidos ante este Juzgado bajo
número arriba referenciado, siendo partes: DEMANDANTE:
MUSTAPHA CHEFFARI, representado y asistido por el Letrado Corbi.
DEMANDADA: la empresa YESO FEVALCO, S.L., que no comparece
pese a haber sido citada en legal forma, y el FOGASA. --- OBJETO:
reclamación de cantidad. --- F A L L O --- Que estimando la demanda
interpuesta por MUSTAPHA CHEFFARI contra la empresa YESO
FEVALCO, S.L., siendo parte el FOGASA , debo condenar y condeno
a la empresa a que abone al actor a suma de 2.242,08 EUROS,
más la que devengue al 10% de interés por mora, y ello con abso-
lución del FOGASA. --- Notifíquese las presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra ella cabe recurso de suplicación
ante la Sala de los Social del TSJª de Cataluña. Así por esta
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN. La anterior
sentencia fue leída y publicada en audiencia pública por la Ilma. Sra.
Magistrada Dña. Chantal Prieto Corbella, que la suscribe, en el día
de su fecha. Doy fe.

I perquè serveixi de notificació en forma a la persona esmentada,
el domicili de la qual es desconeix i a la qual s'adverteix que les noti-
ficacions successives, tret que tinguin forma d'interlocutòria o de
setència, es faran a les estrades, i per inserir-lo al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, expedeixo aquest edicte.  

Reus, vint-i-u de maig de dos mil vuit. --- El secretari judicial
(il·legible).

2008/6694 – JUTJAT SOCIAL DE REUS

Edicte

Secretari judicial Fernando Pecino Robles.
Reus, vint-i-tres de maig de dos mil vuit.

Tal com s'ha disposat en les actuacions 578/08, seguides en
aquest Jutjat a instàncies de Mohamed El Aissaoui contra LAZARO I
FILLS OBRE Y CONSTRUCCIONES, S.L. en relació amb reclamació
de quantitat, citeu, mitjançant aquest edicte LAZARO I FILLS OBRES I
CONSTRUCCIONS S.L. en parador desconegut, perquè compa-
regui a la sala de vistes d'aquest Jutjat el proper dia NOU DE
SETEMBRE a les DEU QUARANTA CINC hores per dur a terme l'acte
de conciliació.

Informeu-lo/la que, en cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, el judici en convocatòria única se celebrarà a continuació. Hi
ha de concórrer amb els mitjans de què intenti valer-se. Advertiu-lo/la
que el judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part
demandada citada legalment. 

Igualment, citeu el/la representant legal de la part demandada
per a la prova de confessió en  judici. Advertiu-lo/la que, en cas d'in-
compareixença, se la pot tenir per confessa. 

Així mateix, se la requereix perquè aporti els documents següents: 
- llibre de matrícula de personal.
- rebuts legals de pagament de salaris corresponents als períodes
i conceptes que es reclamen a la demanda.

- escrit de comunicació del cessament o finalització del contracte.
- contracte de treball

I, perquè serveixi de citació de forma legal a la part esmentada,
el domicili de la qual es desconeix, se l'adverteix que les notificacions
successives, tret de les interlocutòries i de les sentències, es faran a les
estrades, i per a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte.

Firma (il·legible).

2008/6511 – 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 1437/2007
a instancias de Roberto Cortes Muñoz en reclamación de DESPIDO,
se notifica a MEDITERRANEA DE EXCAVACIONES, ZANJAS Y
CANALIZACIONES, S.L., en ignorado paradero, la interposición
por Roberto Cortes Muñoz de recurso de suplicación contra la
sentencia dictada en este proceso, dése traslado de para que formule
si así le conviene impugnación de recurso.

Tarragona, quince de mayo de dos mil ocho. --- LA SECRETARIA
JUDICIAL (ilegible).
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