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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
2007/6382 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Alicante
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

Anuncio
El subdirector provincial de Gestión Recaudatoria, de acuerdo
con 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 27-11-92) respecto
de los sujetos comprendidos en la relación que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarles la liquidación definitiva del ejercicio 2003, referida a la regularización de las cotizaciones de
empresas y trabajadores del Colectivo de Artistas, prevista en el
artículo 32.5c del Reglamento General de Cotización y Liquidación
de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por R.D.
2064/1995, de 22 de diciembre (BOE de 25-01-96), les hace
saber el resultado de dicha liquidación, teniendo en cuenta las retribuciones y bases de cotización declaradas en los TC.2/19 presentados por las empresas en las liquidaciones mensuales correspondientes a dicho ejercicio, así como los períodos y bases en situación
de desempleo y/o I.T./maternidad.
En aplicación de lo establecido en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 46 del Reglamento de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por R.D.
1415/2004 de 11 de junio (BOE del 25) y artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, contra el presente acto y dentro de
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación podrá interponerse recurso de alzada ante esta Dirección Provincial, entendiéndose desestimado si transcurridos tres meses desde su interposición no ha sido resuelto.
Alicante, 4 de mayo de 2007. --- El subdirector provincial,
Ignacio Cortés Gomis.
RELACIÓN DE SUJETOS
REGIMEN Nº. AFILIACIÓN
0112
031031944047

NOMBRE Y APELLIDOS
DAVID JHON RICHARDS

LOCALIDAD
LA SELVA DEL CAMP (TARRAGONA)

2007/6436 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Lugo
Unidad de Impugnaciones

Edicto
Notificación resolución recurso de alzada
El jefe de la Unidad de Impugnaciones, de acuerdo con 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 27/11/92), ante la
imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, comunica por medio de este edicto:
La resolución desestimatoria, del recurso de alzada interpuesto
por HOUATE -- EL AYACHI, contra la tercería de dominio, para
responder de las deudas que en el Régimen Especial Agraria Ajena,
mantiene KACEMI -- NOURREDINE.

Contra ésta resolución podrá formularse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, en el plazo
de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 julio (BOE de 14/07/1998), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado
de lo Contencioso -Administrativo de Lugo, salvo cuando la resolución
tenga una cuantía superior a 60.000,00 euros, en que podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8.3 y 10.1j) de la misma Ley .
Lugo, 18 de mayo de 2007. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL, P.D.,
EL JEFE DE LA UNIDAD DE IMPUGNACIONES (Art. 16 de la Ley
30/92 de RJPAC), Manuel Andrés Cruz Valcárcel.

2007/6439 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona

Edicto
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO TVA 502
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor SANDRA
BARNES DAVILA, por deudas a la Seguridad social, y cuyo último
domicilio conocido fue en AV PAISOS CATALANS JARDINS IMPERI
32, se procedió con fecha 29-03-2007 al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto, y número documento 43 01 501 002989573
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia SANDRA BARNES DAVILA con DNI/NIF/CIF número
048019637F, y número de expediente 43 01 06 00288695 por
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:
NÚMERO DE P. APREMIO
43 06 016047212
43 06 016437333
43 06 017763001
43 06 019336724

04
05
06
07

PERIODO
2006 / 04 2006
2006 / 05 2006
2006 / 06 2006
2006 / 07 2006

IMPORTE PRINCIPAL:
RECARGOS DE APREMIO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS e ITS PRESUPUESTADOS
TOTAL DÉBITOS:

RÉGIMEN
0521
0521
0521
0521

936,56 euros.
187,32 euros.
35,84 euros.
euros.
300,00 euros.
1.459,72 euros.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio (BOE, DEL 25) declaro embargados los inmuebles
pertenecientes al deudor que se describe en la RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
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Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuvieses conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior
a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de
subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge Andrew James Barnes, y el otro propietario del 50 % del
pleno dominio a Fábregas Tomas María Teresa, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN
MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tarragona, 17 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.
DEUDOR. BARNES DAVILA SANDRA
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: 25% PLENO DOMINIO VVDA UNIFAMILIA URB 5 ESTRELLAS
TIPO VÍA: AV NOMBRE VÍA:PAISOS CATALANS NºVÍA: 32
CÓDIGO POSTAL: 43151 CÓDIGO MUNICIPIO: 43102

DATOS REGISTRO
Nº REGISTRO: 03 Nº TOMO: 2017 Nº LIBRO: 89 Nº FOLIO:
188 Nº FINCA: 4711
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
25% del pleno dominio en separación de bienes por titulo de
compraventa de urbana: porción de terreno solar, en termino de El
Catllar, partido Manso Pallares, constitutiva de la parcela 4f, 5ª
avenida de la urbanización Residencial 5 Estrelles. Ocupa una superficie de mil ochocientos ochenta y tres metros cuarenta y tres decímetros cuadrados, sobre el que se ha construido una vivienda unifamiliar compuesta de semisótano, planta baja y piso. La planta semisótano consta de trastero y garaje con una superficie de ciento veintiocho metros ocho decímetros cuadrados aproximadamente, desde
la que se accede a la planta baja, mediante escalera interior. La
planta baja consta de vestíbulo, comedor-estar, cocina, dos baños,
aseo , dos dormitorios y porche terraza con una superficie de ciento
ochenta y nueve metros treinta y cuatro decímetros cuadrados, aproximadamente desde la que se accede a la planta de piso mediante
escalera interior. la planta piso consta de dos dormitorios, dos baños,
sala, office y dos terrazas, con una superficie de ciento treinta y
nueve metros cuadrados aproximadamente. Separada de la vivienda
existe construida una piscina de forma rectangular con uno de los
lados curvo y con unas dimensiones de nueve metros de largo por
cuatro metros cincuenta centímetros de ancho, con escalera exterior
de obra. Se asientan las edificaciones sobre el anterior terreno solar,
estando destinada el resto de la superficie no construida a patio o
jardín. Se le asigna una cuota de contribución en los gastos de la
urbanización de un entero doscientas trece milésimas por ciento.
Tarragona, 17 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.

2007/6440 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona

Edicto
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO TVA 502
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor YULY LILIANA
VARGAS MELENDEZ, por deudas a la Seguridad social, y cuyo
último domicilio conocido fue en CL VEINTE 57 BIS 3 2, se procedió
con fecha 13-03-2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto, y número
documento 43 01 501 07 001984110.
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia YULY LILIANA VARGAS MELENDEZ con DNI/NIF/CIF
número 048019951E, y número de expediente 43 01 05
00120637, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas
al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos,
cuyo importe a continuación se indica:
NÚMERO DE P. APREMIO
43 05
43 05
43 05
43 05
43 05
43 06

04
05
06
07
08
05

PERIODO
2005 / 04 2005
2005 / 05 2005
2005 / 06 2005
2005 / 07 2005
2005 / 08 2005
2006 / 05 2006

RÉGIMEN
1221
1221
1221
1221
1221
1221
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IMPORTE PRINCIPAL:
RECARGOS DE APREMIO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS e ITS PRESUPUESTADOS
TOTAL DÉBITOS:

724,37 euros.
144,85 euros.
51,23 euros.
euros.
300,00 euros.
1.220,45 euros.

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Tarragona, 17 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.
DEUDOR. VARGAS MELENDEZ YULY LILIANA

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio (BOE, DEL 25) declaro embargados los inmuebles
pertenecientes al deudor que se describe en la RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuvieses conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior
a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de
subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de UN MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27),

FINCA NÚMERO: 13498
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: VIVIENDA EN TARRAGONA, C/
VEINTE, 37 BIS 3 2
TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA: VEINTE NºVÍA: 37
PISO: 3 PUERTA: 2 CÓDIGO POSTAL: 43100 CÓDIGO MUNICIPIO: 43150
DATOS REGISTRO
Nº REGISTRO: 03 Nº TOMO: 1784 Nº LIBRO: 163 Nº FOLIO:
88 Nº FINCA: 13498
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Urbana. Departamento número catorce. Vivienda en piso tercero,
puerta segunda de la casa sita en Tarragona, barrio de Bonavista,
calle Veinte número cincuenta y siete-bis, formando esquina a la calle
Once, sin número. Consta de recibidor, paso, baño, cocina con
terraza, lavadero en el patio de luces, comedor y cuatro dormitorios,
uno de ellos con terraza. Tiene una superficie útil de setenta y tres
metros cuadrados. Tiene una cuota en la propiedad horizontal de seis
enteros, treinta y cinco centesimas por ciento. Tiene la referencia
catastral número 8538901cf4583h00110b.
Tarragona, 17 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo
(ilegible).

2007/6441 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona

Edicto
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO TVA 502
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor SEGUNDO
SIMON AKOSKIN, por deudas a la Seguridad social, y cuyo último
domicilio conocido fue en AV MEDITERRANI 36, se procedió con
fecha 7-3-2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia
se acompaña copia adjunta al presente edicto y número documento
43 01 06 00287483.
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia SEGUNDO SIMON AKOSKIN con DNI/NIF/CIF
número 0X2080260W, y número de expediente 43 01 06
00287483 por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas
al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos,
cuyo importe a continuación se indica:
NÚMERO DE P. APREMIO
43 06 015998611
43 06 016386712
43 06 017717228

PERIODO
04 2006 / 04 2006
05 2006 / 05 2006
06 2006 / 06 2006

RÉGIMEN
0521
0521
0521

Dimecres, 30 - 5 - 2007
IMPORTE PRINCIPAL:
RECARGOS DE APREMIO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS: euros.
COSTAS e ITS PRESUPUESTADOS
TOTAL DÉBITOS:
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505,33 euros.
101,07 euros.
19,31 euros.

42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

200,00 euros.
825,71 euros.

Tarragona, 16 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (BOE, DEL 25) declaro embargados
los inmuebles pertenecientes al deudor que se describe en la
RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuvieses conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior
a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de
subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de UN MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo

DEUDOR. AKOSKIN --- SEGUNDO SIMON
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: LA PLENA PROPIEDAD DE CHALET EN
URB. LA MORA TIPO VÍA: AV NOMBRE VÍA: MEDITERRANEO NºVÍA:
36 CÓDIGO POSTAL:43007 CÓDIGO MUNICIPIO: 43150
DATOS REGISTRO
Nº REGISTRO: 01 Nº TOMO: 1637 Nº LIBRO: 783 Nº FOLIO:
100 Nº FINCA: 59393
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
La plena propiedad de urbana: finca número treinta y seis.
Chalet adosado señalado con el número treinta y seis, situado el
tercero a la derecha mirando desde la Avenida Mediterráneo,
donde hace frente, en termino de esta ciudad, urbanización punta
de la mora, solar número dos de la zona B. Tiene acceso por dicho
frente, bien que el garaje lo tiene en la parte posterior, a través del
vial. Se compone de planta semisótano, planta baja y planta alta,
comunicadas interiormente mediante una escalera. distribuida la
planta semisótano en garaje, la planta baja en cocina, saloncomedor, aseo y terraza y la planta alta en cuatro dormitorios, baño
y terraza. ocupa una superficie útil de 120 metros cuadrados. Lleva
como anejo inseparable una zona de terreno de noventa y nueve
metros treinta y cinco decímetros cuadrados, destinada a zona de
acceso y ajardinada. Tiene una cuota en la propiedad horizontal
del total del conjunto urbanístico de dos enteros dieciocho centésimas por ciento.
Tarragona, 16 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo
(ilegible).

2007/6442 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona

Edicto
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO TVA 502
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor BOUSSELHAM JBILY, por deudas a la Seguridad social, y cuyo último domicilio conocido fue en CL MONTBLANC, 16, se procedió con fecha
7-3-2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto, y número documento 43
01 501 07 001896810.
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia BOUSSELHAM JBILY con DNI/NIF/CIF número
0X2765780F, y número de expediente 43 01 07 00039556, por
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:

6

Dimecres, 30 - 5 - 2007

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 125

NUMERO DE P. APREMIO
43 06 017667415
43 06 016986290

PERIODO
05 2006 / 05 2006
04 2006 / 04 2006

IMPORTE PRINCIPAL:
RECARGOS DE APREMIO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS e ITS PRESUPUESTADOS
TOTAL DÉBITOS:

4.257,98
1.259,28
159,48
10,46
800,00
6.487,2O

RÉGIMEN
0111
0111
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (BOE, DEL 25) declaro embargados
los inmuebles pertenecientes al deudor que se describe en la
RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuvieses conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior
a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de
subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de UN MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de

la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Tarragona, 16 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.
DEUDOR. BOUSSELHAM --- JBILY
FINCA NÚMERO:01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: PLENO DOMINIO DE VIVIENDA EN
LLEIDA
TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA:TALLADA Nº VÍA: 14 CÓDIGO
POSTAL: 25002 CÓDIGO MUNICIPIO: 25151
DATOS REGISTRO
Nº REGISTRO: 01 Nº TOMO: 2465 Nº LIBRO: 1612 Nº
FOLIO: 65 Nº FINCA: 19866
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Pleno dominio con carácter privativo de urbana: numero tres. Piso
segundo, puerta única, destinado a vivienda, de la casa sita en
Lleida, calle Tallada, numero 14, de superficie útil sesenta y ocho
metros, cincuenta decímetros cuadrados. Cuota: veinticinco enteros
por ciento.
Tarragona,16 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo
(ilegible).

2007/6443 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona

Edicto
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO TVA 502
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor MANUEL
MIRALLES BERNAL, por deudas a la Seguridad social, y cuyo último
domicilio conocido fue en CL SIURANA 52, se procedió con fecha
29-03-2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto, y número documento 43
01 501 07 002995536.
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia MANUEL MIRALLES BERNAL con número de expediente
43 01 06 00221506, por deudas a la Seguridad Social, una vez
notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
NÚMERO DE P. APREMIO
43 06 016012250
43 06 016402977
43 06 017731372
43 06 019303479

04
05
06
07

PERIODO
2006 / 04 2006
2006 / 05 2006
2006 / 06 2006
2006 / 07 2006

RÉGIMEN
0521
0521
0521
0521

Dimecres, 30 - 5 - 2007
IMPORTE PRINCIPAL:
RECARGOS DE APREMIO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS e ITS PRESUPUESTADOS
TOTAL DÉBITOS:
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706,12
141,23
25,08
10,46
500,00
1.382,89

euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio (BOE, DEL 25) declaro embargados los inmuebles
pertenecientes al deudor que se describe en la RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuvieses conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior
a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de
subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge , a los titulares de la otra mitad indivisa en especial a María
José Villacreces Trujillo y los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN
MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tarragona, 18 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.
DEUDOR. MIRALLES BERNAL MANUEL
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: 1/2 INDIVISA URBANA: PARCELA
CIENTO SESENTA Y NUEVE
TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA: RIU SIURANA NºVÍA: 52 CÓDIGO
POSTAL: 43006 CÓDIGO MUNICIPIO: 43148
DATOS REGISTRO
Nº REGISTRO: 03 Nº TOMO: 1844 Nº LIBRO: 0201 Nº
FOLIO: 0023 Nº FINCA:015081
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Urbana:parcela ciento sesenta y nueve. Porción de terreno edificable, situada en el término municipal de Tarragona, que comprende
la parcela señalada con el número ciento sesenta y nueve en la
actuación residencial Camp Clar, de figura rectangular y de ciento
veintiocho metros y ochenta decímetros cuadrados de superficie,
sobre la que existe una vivienda unifamiliar en hilera, de figura rectangular y con un total superficie de ciento veintiocho metros, ochenta
decímetros cuadrados, con fachada a la calle Riu Siurana. La edificación ocupa, en planta baja, una superficie de sesenta y dos
metros, quince decímetros cuadrados del total del solar, y consta de
planta sótano destinada a garaje, compuesta de una nave sin
distribuir y escalera de acceso a la planta baja, con una superficie
construída de sesenta y dos metros, quince decímetros cuadrados,
distribuida en recibidor, aseo, lavadero cocina y comedor-estar, que
abre puerta al jardín posterior; planta primera con una superficie de
sesenta y dos metros quince decímetros cuadrados, distribuída en tres
dormitorios, baño y distribuidor; y desván con una superficie de
veinte metros, cincuenta y ocho decímetros cuadrados, compuesto de
una sola habitación y terraza en su parte delantera, en la fachada
principal. Las plantas se comunican entre sí por medio de una
escalera interior que parte del comedor-estar. El resto de terreno no
ocupado por la edificación se destina a la zona de acceso por su
frente, y a jardín en la parte posterior. La edificación está adosada,
por su lindero este, con la construida en la parcela número ciento
setenta, mediante pared medianera, y por su lindero oeste, con la
construida en la parcela número ciento sesenta y ocho, mediante
pared individual. El conjunto linda: al norte, con espacio público; al
este con la parcela número ciento setenta, al oeste con parcela ciento
sesenta y ocho; y al sur, carrer Riu Siurana.
Tarragona, 18 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo
(ilegible).

2007/6515 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona

Edicto
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO TVA 502
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor MIGUEL
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ANGEL VALDERRAMA CALZADA, por deudas a la Seguridad social,
y cuyo último domicilio conocido fue en BL BAIX PENEDÈS C 3º 2ª,
se procedió con fecha 13-03-2007 al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto y número documento 43 01 501 07 002003106.
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia MIGUEL ANGEL VALDERRAMA CALZADA con número
de expediente 43 01 06 00201702, por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por
los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
NÚMERO DE P. APREMIO
43 06 014028194
43 06 015007692
43 06 016011745

PERIODO
02 2006 / 02 2006
03 2006 / 03 2006
04 2006 / 04 2006

IMPORTE PRINCIPAL:
684,97
RECARGOS DE APREMIO:
137,00
INTERESES:
34,76
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS e ITS PRESUPUESTADOS
300,00
TOTAL DÉBITOS:
1.156,73

RÉGIMEN
0521
0521
0521

euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio (B.O.E. DEL 25) declaro embargados los inmuebles
pertenecientes al deudor que se describe en la RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuvieses conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior
a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de
subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge (Maria del Carmen Mosquera Brunet, a los terceros poseedores , y a los acreedores hipotecarios.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de

propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN
MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tarragona, a 16 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.
DEUDOR. VALDERRAMA CALZADA MIGUEL ANGEL
FINCA NÚMERO:01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA EN
VNDELLOS, C/ I S/N
TIPO VÍA: CL CÓDIGO POSTAL: 43891 CÓDIGO MUNICIPIO:
43164
DATOS REGISTRO
Nº REGISTRO: 00 Nº TOMO:860 Nº LIBRO: 139 Nº FOLIO:
177 Nº FINCA: 9258
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
Número uno. Vivienda unifamiliar pareada que forma parte del
conjunto de edificación en termino de Vandellòs. Es la ubicada en el
viento oeste de la parcela con frente a la calle I, donde abre puerta.
Se compone de planta baja y planta primera distribuidas en diversas
dependencias y comunicadas entre si mediante escalera interior.
Cuenta con un porche en la planta baja y una terraza en la planta
primera. De superficie útil total la vivienda, setenta y cinco metro
treinta y tres decímetros cuadrados, de los que setenta y dos metros
dos decímetros cuadrados corresponden a superficie útil interior y de
superficie construida total noventa y dos metros treinta y dos decímetros cuadrados.
Tarragona, a 16 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo
(ilegible).

2007/6386 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/03 de Tortosa

Edicto
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO.
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de Tortosa
(Tarragona).
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra al deudor LANE ---
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PETER JON CHARLES, con el N.I.F.: X6048660M, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Cl. Les
Cases, Partida Serres de Gandesa, se procedió con fecha
06/02/2007 al embargo de bienes inmuebles, de cuyas diligencias se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Y no habiendo podido notificar al deudor LANE --- PETER JON
CHARLES, ni al cónyuge y copropietaria, titular de la otra mitad
indivisa MICHAEL ELAINE BEVAN, en la forma establecida al
respecto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, R.D. 1415/2004 de 11 de junio (BOE del
día 25). Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN FORMA y demás
efectos pertinentes al destinatario, en su condición de deudor, se
expide la presente notificación, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad en el plazo de UN MES,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social., lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tortosa, 22 de mayo de 2007. --- P.A., la jefa de Negociado,
Montserrat Baiges Miró.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-50
DEUDOR: LANE --- PETER JON CHARLES
NÚMERO. EXPEDIENTE: 43 03 06 00430325
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia con NIF número X6048660M, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:
NÚM. PROVIDENCIA DE APREMIO
43 06 015201692
43 06 016225448
43 06 016623249

PERIODO
03 2006 / 03 2006
04 2006 / 04 2006
05 2006 / 05 2006

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

RÉGIMEN
0521
0521
0521
428,51
85,70
8,92
15,69
538,82

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio (BOE del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
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Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que
servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y del
Reglamento, se le requiera para que facilite los títulos de propiedad
de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación,
advirtiéndose que de no hacerlo así, será suplidos tales títulos a su
costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad en el plazo de UN MES,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Tortosa, 6 de febrero de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Fernando Pérez Gutiérrez.
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
DEUDOR: LANE --- PETER JON CHARLES
FINCA NÚMERO: 05
DATOS FINCA
Nom Finca: PARTIDA SERRES MAS
Localidad: GANDESA
DATOS REGISTRO
Nº REG: G Nº TOMO: 694 Nº LIBRO: 72 Nº FOLIO: 223 Nº
FINCA: 1394
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DATOS AMPLIADA
MITAD INDIVISA DE RUSTICA: SECANO SITA EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE GANDESA, PARTIDA SERRES O MAS, TIENE UNA
CABIDA DE UNA HECTAREA, SESENTA Y UNA AREAS, VEINTIUNA
CENTIAREAS, SON LAS PARCELAS 45 Y 46 DEL POLIGONO 7, A
YERMO. EN SU INTERIOR EXISTE CONSTRUIDO: UN ALMACEN
AGRICOLA, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE VEINTE
METROS Y CINCUENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS,
CON UNA CUBIERTA DE UNA VERTIENTE Y TERMINADA CON
TEJA ARABE Y LOS CERRAMIENTOS SON DE PIEDRA; Y UN
CORRAL, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SIETE METROS
Y SETENTA DECIMETROS CUADRADOS, SIN CUBRIR. LINDA: LA
NORTE, CON JOSE VALLESPI LLUIS, AL SUR, CON CAMINO, AL
ESTE CON JOAQUIN PARDO QUEROL Y AL OESTE CON JAIME
SOLE CUELLO
REFERENCIA CATASTRAL 43065A007000450000EA Y
43065A007000460000EB
INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GANDESA AL
TOMO 694 LIBRO 72 FOLIO 223 FINCA 694
Tortosa, 6 de febrero de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Fernando Pérez Gutiérrez.

2007/6383 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/04 de El Vendrell

Edicto
NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA
DE BIENES INMUEBLES (TVA-602)
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 04, de
TARRAGONA.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor D. EL NASRI
SERHANI MOHAMED con NIF 48008705T, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en AV SANT
JORDI 44 46 2 1 -43830 TORREDEMBARRA se procedió con fecha
15/05/2007 a la emisión de la providencia de subasta pública de
bienes inmuebles de la cual se acompaña COPIA adjunta al presente
edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de
OCHO DÍAS, comparezca, por sí o por medio de representante en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención
de que en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
substanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.
EL VENDRELL, 21 de mayo de 2007. --- EL RECAUDADOR
EJECUTIVO, Salvador Borrell Borràs.
Tipo/Identificador: 07 431019029750
Rég.: 0521
Número expediente: 43 01 05 00209048
Deuda pendiente: 3.510,99
Nombre/razón social: EL NASRI SERHANI MOHAMED
Domicilio: AV SANT JORDI 44 46 2 1
Localidad: 43830 TORREDEMBARRA
DNI/CIF/NIF: 048008705T
Número documento: 43 04 602 07 004755983

Dimecres, 30 - 5 - 2007

PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES
(TVA-602)
PROVIDENCIA: una vez autorizada, con fecha 7 de mayo de
2007, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de
apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 26 de JULIO de 2007 a las 10 horas, en CL
FRANCESC BASTOS 19 43005-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 la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en la relación
adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al depositario de los bienes embargados, al cónyuge, los condueños, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios 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 liberarse
los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.
EL VENDRELL, 15 de mayo de 2007. --- EL DIRECTOR
PROVINCIAL, Pablo Martín-Sanz García.
RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES INMUEBLES QUE SE SUBASTAN
DEUDOR: EL NASRI SERHANI MOHAMED
LOTE NUMERO: 01
FINCA NUMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCION FINCA: PLENO DOMINIO VIVIENDA TORREDEMBARRA
TIPO VIA: AV NOM. VIA: SANT JORDI N. VIA: 00040
BIS-N. VIA: 42 ESCALERA: A PISO: 2 PUERTA: 1 C. POST:
43830
DATOS REGISTRO
Nº REG: TO Nº TOMO: 860 Nº LIBRO: 188 Nº FOLIO: 8 Nº
FINCA: 13153
IMPORTE DE TASACION: 194.849,50
CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES
BBVA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 193.360,78
TIPO DE SUBASTA: 1.488,72
DESCRIPCION AMPLIADA
URBANA: ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y CUATRO.VIVIENDA, PLANTA SEGUNDA, PUERTA PRIMERA, DE LA CASA B,
DEL EDIFICIO SITO EN TORREDEMBARRA, URBANIZACION SANT
JORDI, AVENIDA SANT JORDI, SIN NUMERO, ESQUINA A LA
CALLE GALZERAN. CONSTA DE RECIBIDOR,COMEDORESTAR,TRES DORMITORIOS, DISTRIBUIDOR, COCINA,CUARTO DE
BAÑO, ASEO Y TERRAZA. TIENE COMO ANEJO PRIVATIVO,EL
USO EXCLUSIVO Y EXCLUYENTE DE UN TRASTERO,SEÑALADO
CON EL NUMERO CINCO,SITO EN LA PLANTA CUBIERTA DE ESTA
MISMA CASA, DE DOS METROS, SETENTA Y TRES DECIMETROS
CUADRADOS DE SUPERFICIE.
SUPERFICIE UTIL DE LA FINCA: 68,16 METROS CUADRADOS
DIVISION HORIZONTAL: CUOTA-VALOR: 2'63%
El Vendrell, 15 de mayo de 2007. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL,
Pablo Martín-Sanz García.
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2007/6438 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/05 de Tarragona
Tipo/identificador: 07 080513703841
Reg.: 0521
Número expediente: 43 05 05 00184732
Nombre/razón social: ACUÑA CARPIO JUAN MANUEL
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 ACUÑA
CARPIO JUAN MANUEL por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en, RB. CATALUNYA, 5, 1-3 43480 VILASECA DE SOLCINA, se procedió con fecha 27 de ABRIL de
2007, a la notificación de la providencia de subasta de bienes
inmuebles, de cuya notificación devuelta, se acompaña COPIA
adjunta a la presente notificación.
La misma providencia se intentó notificar en la misma fecha a la
cónyuge D. MARIA DOLORES ROBLES BORDES, cuyo último domicilio conocido fue RB. CATALUNYA, 5, 1-3 43480 - VILASECA DE
SOLCINA, siendo también devuelta la notificación por el Servicio de
Correos, por lo que este anuncio sirve de notificación en forma y
demás efectos pertinentes al mismo.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido e el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992.
Tarragona, 23 de mayo de 2007. --- El recaudador ejecutivo
(ilegible).
Tipo/identificador: 07 080513703841 Reg.0521
Número expediente: 43 05 05 00184732
Deuda pendiente: 9.677,72
Nombre/razón social: ACUÑA CARPIO JUAN MANUEL
Dom.: RB CATALUNYA, 5, 1-3
LOCALIDAD: 43480 - VILASECA DE SOLCINA
DNI/CIF/NIF: 052206158E
Número documento: 43 05 602 07 003907841
PROVIDENCIA SUBASTA DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(TVA-602)
"PROVIDENCIA: una vez autorizada, con fecha 23 de ABRIL de
2007, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de
apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 26 de JULIO de 2007, a las 10 horas, en
Cl. Francesc Bastos ISM, 19 Tarragona, y obsérvense en su trámite y
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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 pignoraticios 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
de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas
del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de
bienes.
Tarragona, 27 de ABRIL de 2007. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL,
P.D., EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE RECAUDACION EJECTIVA,
IÑIGO DE LA TORRE FERNANDEZ.
RELACIÓN ADJUNTA DE LOS BIENES INMUEBLES
QUE SE SUBASTAN
DEUDOR: ACUÑA CARPIO JUAN MANUEL
LOTE NÚMERO: 01
FINCA NUMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCION FINCA: VIVIENDA
TIPO VIA: RB NOM. VIA: CATALUNYA N. VIA: 5
BIS-N. VIA: ESCALERA: PISO: 1 PUERTA: 3 C. POST: 43480
DATOS REGISTRO:
Nº REG. TOMO 1821 LIBRO 733 FOLIO 176 FINCA Nº
11159
IMPORTE DE TASACIÓN: 96.904,00
CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUSBSITENTES
CAIXA ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA CARGA:
HIPOTECA IMPORTE: 35.833,51
CAIXA ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA CARGA:
HIPOTECA IMPORTE: 32.616,66
CAIXA ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA CARGA:
HIPOTECA IMPORTE: 23.270,52
TIPO SUBASTA: 2.591,66
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
MITAD INDIVISA.- URBANA.- NUMERO SIETE.- PISO PRIMERO
PUERTA TERCERA, EN LA PLANTA SEGUNDA DE LA CASA EN VILASECA, RAMBLA CATALUNYA NUMERO CINCO. TIENE UNA
SUPERFICIE UTIL DE CUARENTA Y NUEVE METROS, CINCUENTA Y
UN DECIMETROS CUADRADOS. SE COMPONE DE TRES HABITACIONES, COMEDOR, COCINA, ASEO Y LAVADERO. LINDA POR
SU FRENTE, CON PATIO DE LUCES, RELLANO DE LA ESCLAERA Y
PISO PRIMERO, PUERTA SEGUNDA, DERECHA ENTRANO PISO
PRIMERO PUERTA CUARTA; IZQUIERDA CASA DOS DEL MISMO
BLOQUE; FONDO, CALLE DE SU SITUACION; ARRIBA PISO
SEGUNDO, PUERTA TERCERA Y DEBAJO PLANTA BAJA, PUERTA
SEGUNDA.
REFERENCIA CATASTRAL: 4627401CF4542H0007EO
TASACION TOTAL: 96.904,00 EUROS
TASACION MITAD INDIVISA: 48.452,00 EUROS
CARGAS QUE SUBSISTIRAN: 91.720,69 EUROS-3 HIPOTECAS AFECTAN A TOTALIDAD.
TIPO SUBASTA MITAD INDIVISA: 2.591,66 EUROS
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Tarragona, 27 de ABRIL de 2007. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL,
P.D., EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE RECAUDACION EJECTIVA,
IÑIGO DE LA TORRE FERNANDEZ.

2007/6447 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/05 de Tarragona

Edicto
Tipo/identificador: 07 080468849223
Reg.: 0521
Número expediente: 43 05 05 00093287
Nombre/razón social: ROBLES BORDES MARIA DOLORES
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 ROBLES
BORDES MARIA DOLORES por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en, RB. CATALUNYA, 5, 1-3 43480 VILASECA DE SOLCINA, se procedió con fecha 27 de ABRIL de
2007 a la notificación de la providencia de subasta de bienes
inmuebles, de cuya notificación devuelta, se acompaña COPIA
adjunta a la presente notificación.
La misma providencia se intentó notificar en la misma fecha al
cónyuge D. JUAN MANUEL ACUÑA CARPIO, cuyo último domicilio
conocido fue RB. CATALUNYA, 5, 1-3 43480 - VILASECA DE
SOLCINA, siendo también devuelta la notificación por el Servicio de
Correos, por lo que este anuncio sirve de notificación en forma y
demás efectos pertinentes al mismo.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido e el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992.
Tarragona, 23 de mayo de 2007. --ejecutivo(ilegible).

El recaudador

Tipo/identificador: 07 080468849223
Reg. 0521
Número expediente: 43 05 05 00093287
Deuda pendiente: 23.758,93
Nombre/razón social: ROBLES BORDES MARIA DOLORES
Dom.: RB CATALUNYA, 5, 1-3
LOCALIDAD:43480 - VILASECA DE SOLCINA
DNI/CIF/NIF: 033965568L
Número documento: 43 05 602 07 003908245
PROVIDENCIA SUBASTA DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
(TVA-602)
PROVIDENCIA: una vez autorizada, con fecha 23 de ABRIL de
2007, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de refe-
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rencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de
apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 26 de JULIO de 2007, 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 pignoraticios 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 de la
deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del
procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de bienes.
Tarragona, 27 de ABRIL de 2007. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL,
P.D., EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE RECAUDACION EJECTIVA,
IÑIGO DE LA TORRE FERNANDEZ.
RELACIÓN ADJUNTA DE LOS BIENES INMUEBLES
QUE SE SUBASTAN
DEUDOR: ROBLES BORDES MARIA DOLORES
LOTE NÚMERO: 01
FINCA NUMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: VIVIENDA
TIPO VIA: RB NOM. VIA: CATALUNYA N. VIA: 5
PISO: 1 PUERTA: 3 C. POST: 43480
DATOS REGISTRO:
Nº REG. TOMO 1821 LIBRO 733 FOLIO 176 FINCA Nº
11159
IMPORTE DE TASACIÓN: 96.904,00
CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUSBSITENTES
CAIXA ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA CARGA:
HIPOTECA IMPORTE: 35.833,51
CAIXA ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA CARGA:
HIPOTECA IMPORTE: 32.616,66
CAIXA ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA CARGA:
HIPOTECA IMPORTE: 23.270,52
TIPO SUBASTA: 2.591,66
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
MITAD INDIVISA.- URBANA.- NUMERO SIETE.- PISO PRIMERO
PUERTA TERCERA, EN LA PLANTA SEGUNDA DE LA CASA EN VILASECA, RAMBLA CATALUNYA NUMERO CINCO. TIENE UNA
SUPERFICIE UTIL DE CUARENTA Y NUEVE METROS, CINCUENTA Y
UN DECIMETROS CUADRADOS. SE COMPONE DE TRES HABITACIONES, COMEDOR, COCINA, ASEO Y LAVADERO. LINDA POR
SU FRENTE, CON PATIO DE LUCES, RELLANO DE LA ESCLAERA Y
PISO PRIMERO, PUERTA SEGUNDA, DERECHA ENTRANO PISO
PRIMERO PUERTA CUARTA; IZQUIERDA CASA DOS DEL MISMO
BLOQUE; FONDO, CALLE DE SU SITUACION; ARRIBA PISO
SEGUNDO, PUERTA TERCERA Y DEBAJO PLANTA BAJA, PUERTA
SEGUNDA.
REFERENCIA CATASTRAL: 4627401CF4542H0007EO
TASACION TOTAL: 96.904,00 EUROS
TASACION MITAD INDIVISA: 48.452,00 EUROS
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CARGAS QUE SUBSISTIRAN: 91.720,69 EUROS-3 HIPOTECAS AFECTAN A TOTALIDAD.
TIPO SUBASTA MITAD INDIVISA: 2.591,66 EUROS
Tarragona, 27 de ABRIL de 2007. --- EL DIRECTOR PROVINCIAL,
P.D., EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE RECAUDACION EJECTIVA,
IÑIGO DE LA TORRE FERNANDEZ.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2007/6555 – CONTRACTACIÓ I APROVISIONAMENTS

ANUNCI de la Diputació de Tarragona, sobre licitació
d'obres (codi: 07-23-Con)
Aprovat inicialment per la Junta de Govern, del dia 25 de maig
de 2007, el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació, mitjançant concurs públic, de les obres de
condicionament i decoració del local de formació ubicat al carrer
Carles Riba, 6 de Tarragona, s'exposa al públic pel termini de 20
dies hàbils, comptats des de l`endemà de la publicació d'aquest
anunci al BOP de Tarragona i al DOGC, per al general coneixement
i per tal que es puguin presentar les al·legacions que s'estimin oportunes. Transcorregut l'esmentat termini sense que es formulin al·legacions, el plec quedarà definitivament aprovat.
Simultàniament s'anuncia el concurs públic, d'acord amb les
següents condicions i amb el benestès que en cas que es presentin
al·legacions al plec de clàusules, es suspendrà la licitació fins que,
un cop resoltes, s'anunciï de nou la convocatòria.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona.
b) Dependència: Unitat de Contractació i Aprovisionaments.
c) Número d'expedient: 23/07.- Cont
2. Objecte del contracte.
a) Descripció: condicionament i decoració del local de
formació ubicat al carrer Carles Riba, 6 de Tarragona.
b) Lloc d'execució: Tarragona.
c) Termini d'execució: tres (3) mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4. Pressupost tipus de licitació.
Import total: 272.433,19 euros.
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8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data i hora límit: 25 de juny de 2007, a les 13 hores.
b) Documentació: s'indica en la clàusula 12a del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: vegeu núm. 6
1. Entitat: vegeu núm. 6
2. Domicili: vegeu núm. 6
3. Localitat i codi postal: vegeu núm. 6
d) Manteniment de l'oferta: 3 mesos.
e) Admissió de variants: no
9. Obertura de pliques.
a) Entitat: Diputació de Tarragona.
b) Domicili: Passeig Sant Antoni, 100
c) Localitat: Tarragona
d) Data i hora: 28 de juny de 2007, a les 10 hores.
10. Despeses anuncis. A càrrec de l'adjudicatari.
Tarragona, 25 de maig de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2007/6556 – CONTRACTACIÓ I APROVISIONAMENTS

ANUNCI de la Diputació de Tarragona, sobre licitació
d'un subministrament (codi: 07-25-Con)
Aprovats inicialment per la Junta de Govern, del dia 25 de maig
de 2007, els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir la contractació, mitjançant concurs públic, de l'adquisició d'una solució FIREWALL perimetral en alta disponibilitat per a
la Diputació de Tarragona, s'exposen al públic pel termini de 20 dies
hàbils, comptats des de l`endemà de la publicació d'aquest anunci al
BOP de Tarragona i al DOGC, per al general coneixement i per tal
que es puguin presentar les al·legacions que s'estimin oportunes.
Transcorregut l'esmentat termini sense que es formulin al·legacions, els
plecs quedaran definitivament aprovats.
Simultàniament s'anuncia el concurs públic, d'acord amb les
següents condicions i amb el benestès que en cas que es presentin
al·legacions als plecs de clàusules, es suspendrà la licitació fins que,
un cop resoltes, s'anunciï de nou la convocatòria.
1. Entitat adjudicatoria.
a) Organisme: Diputació de Tarragona.
b) Dependència: Unitat de Contractació i Aprovisionaments.
c) Número d'expedient: 25/07.- Cont.
2. Objecte del contracte: adquisició d'una solució FIREWALL perimetral en alta disponibilitat per a la Diputació de Tarragona.
b) Lloc de lliurament: Palau de la Diputació (Passeig Sant
Antoni, 100 - Tarragona).
c) Termini d'execució: Dos (2) mesos.

5. Garantia provisional. No s'exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Diputació de Tarragona. Unitat de Contractació i
Aprovisionaments.
b) Domicili: Passeig Sant Antoni, núm. 100
c) Localitat i codi postal: Tarragona 43071
d) Telèfon: 977 - 29 66 40 (ext. 180), Fax: 977 - 29 66 68
e) Internet: http://esam.altanet.org:8081/houdipu/licitacions/
f) Informació: contractacio@altanet.org
g) Data límit: 22 de juny de 2007.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Grup C)
Subgrup 8
Grup J)
Subgrup 2

Categoria c)
Categoria c)

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4. Pressupost tipus de licitació.
Import: 57.000,00 euros (IVA inclòs).
5. Garantia provisional.
No s'exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Diputació de Tarragona. Unitat de Contractació i
Aprovisionaments.
b) Domicili: Passeig Sant Antoni, núm. 100
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c)
d)
e)
f)

Localitat i codi postal: Tarragona 43071
Telèfon: 977 - 29 66 40 - 29 66 00
Telefax: 977 - 29 66 68
Internet: http://esam.altanet.org:8081/houdipu/licitacions/
g) E-mail: contractacio@altanet.org
h) Data límit: 19 de juny de 2007
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data i hora límit: 20 de juny de 2007, a les 13 hores.
b) Documentació: s'indica en la clàusula 10a del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: vegeu núm. 6
1. Entitat: vegeu núm. 6
2. Domicili: vegeu núm. 6
3. Localitat i codi postal: vegeu núm. 6
d) Manteniment de l'oferta: 3 mesos
e) Admissió de variants: no
8. Obertura de pliques.
a) Entitat: Diputació de Tarragona.
b) Domicili: Passeig Sant Antoni, 100
c) Localitat: Tarragona
d) Data hora: 28 de juny de 2007, a les 10 hores.
9. Despeses d'anuncis. A càrrec de l'adjudicatari.
Tarragona, 25 de maig de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

CONSELLS COMARCALS
2007/6467 – CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

EDICTE DE RECTIFICACIÓ D'ERRADA
Rectificació d'errada de la inserció amb número 2007-5614
publicada al BOP de Tarragona 113 de data 16 de maig de 2007,
referent a les bases que regeixen els processos selectius per a l'accés
i provisió de les places de funcionaris i dels llocs de treball laborals
vacants inclosos a l'oferta pública d'ocupació del Consell Comarcal
per a l'any 2007
A la plana 18 i 20, a l'apartat C) Formació i perfeccionament,
màxim 2 punts. S'ha d'eliminar l'incís: -del títol d'assistent tècnic de
consum, 1 punt
El que es fa públic als efectes escaients.
Valls, 22 de maig de 2007. --- El president, Josep Jesús Escoda i
Anguera.

AJUNTAMENTS
2007/6342 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Anunci
La Junta de Govern Local, en la sessió de 9 de maig de 2007,
ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització del Polígon
d'Actuació Urbanística 3, promogut per la Junta de Compensació.
D'acord amb allò que preveu l'article 113.2 del text refós de la
Llei d'urbanisme, se sotmet l'acord a informació pública pel termini
d'un mes durant el qual es pot examinar el projecte i formular-hi les
al·legacions que es considerin adients. L'expedient restarà, per a
consulta i informació, al Servei d'Arquitectura i Urbanisme de
l'Ajuntament d'Altafulla, Pl. del Pou, 1, 43893 Altafulla, en horari
d'atenció al públic.

Altafulla, 21 de maig de 2007. --- L'alcalde, Manel Ramon
Fuentes.

2007/6350 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Anunci de l'Ajuntament d'Altafulla, sobre adjudicació
d'un contracte d'obres
1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament d'Altafulla
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'obra: -2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: remodelació av. Marquès de
Tamarit 2 fase
b) Divisió per lots i número: -c) Lloc d'execució: av. Marquès de Tamarit
d) BOP i DOGC de publicació de l'anunci de licitació:
BOP de Tarragona 39 de 16-02-2007
DOGC 4824 de 19-02-2007
3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4 Pressupost base de la licitació:
Import total: 768.494,63 euros, IVA vigent inclòs.
5 Adjudicació:
a) Data: 2 de maig de 2007
b) Contractista: LUIS BATALLA SAU
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de l'adjudicació: 649.778,69 euros IVA inclòs
Altafulla, 21 de maig de 2007. --- L'Alcalde, Manel Ramon
Fuentes.

2007/6351 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Anunci
La Junta de Govern Local, en la sessió de 9 de maig de 2007,
ha aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació corresponent
al SUR 7 Finca Safranes, promogut per Exinan Explotaciones
Inmobiliarias SL.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant del 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, podeu interposar recurs
de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu
procedent.
Altafulla, 21 de maig de 2007. --- L'alcalde, Manel Ramon
Fuentes.

2007/6380 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Anunci
El Ple de l'Ajuntament d'Altafulla, en sessió extraordinària
realitzada el dia 2 de maig de 2007, va aprovar, amb caràcter
inicial, el següent:
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Primer. El plec de clàusules administratives particulars que han de
regir el contractació de la gestió indirecta del poliesportiu municipal
d'Altafulla mitjançant el sistema de gestió interessada.
Segon. El plec de clàusules tècniques que regiràn la gestió indirecta del poliesportiu municipal d'Altafulla, mitjançant el sistema de la
gestió interessada i comprensiu dels següents annexos:
Annex I Programa esportiu.
Annex II Programa de manteniment i conservació de la
instal·lació.
Annex III Programa de neteja de la instal·lació.
Annex IV Programa d'atenció als/a les usuaris/àries.
La qual cosa se sotmet a informació pública pel termini de 20
dies, comptats a partir de la darrera publicació dels edictes als diaris
oficials, període durant el qual es podran examinar a l'Ajuntament
d'Altafulla als efectes de presentar al·legacions o suggeriments.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació o al·legació es considerarà definitivament aprovat.
Altafulla, 18 de maig de 2007. --- L'alcalde, Manel Ramón i
Fuentes.

2007/6357 – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de
maig de 2007, ha aprovat les normes reguladores per l'establiment
del preu públic per la venda de samarretes publicitàries de Ràdio
l'Arboç, les quals es fan públiques pel general coneixement.
L'Arboç, 21 de maig de 2007. --- L’alcalde, Carles Ribé i Solé.

2007/6349 – AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

Edicte
Es fa públic que, d'acord amb el què estableix l'article 291 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text
refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'alcaldessa
del consistori per decret de data 1 de febrer, per raons de màxima
urgència, ha procedit a contractar mitjançant contracte de durada
determinada eventual per circumstàncies de la producció a temps
complert la senyora Ester Vallés Borrás per a la realització de les
tasques d'auxililiar administrativa amb una jornada ordinària de 37,5
hores hores setmanals i unes retribucions salarials de 1.243,69 euros
bruts mensuals, per un període de temps de 3 mesos.
La Bisbal del Penedès, 17 de maig de 2007. --- L'alcaldessa,
Agnès Ferré Cañellas.

2007/6366 – AJUNTAMENT DE BRÁFIM

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

Cognoms i nom
BOUGUAMMAZ, AHMED

NIE/Passaport
N375285

Caducitat inscripció
03/06/2007

D'acord amb la normativa esmentada, es requereix a les
persones relacionades perquè procedeixin a la renovació de la
inscripció en el padró municipal. Aquesta renovació podeu fer-la
efectiva mitjançant la presentació en l'Ajuntament del document de
renovació.
En cas que no presenteu a l'Ajuntament la documentació
esmentada abans del dia assenyalat en la data de caducitat de la
inscripció, es produirà la caducitat de la vostra inscripció al padró
d'habitants i, en conseqüència, la baixa de l'esmentat padró.
Bràfim, 22 de maig de 2007. --- L'alcalde, Joan Josep Raventós
Coral.

2007/6365-U – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió ordinària
realitzada en data 8 de maig de 2007, en relació al projecte d'urbanització dels serveis pendents d'executar al Sector 5-A de Segur de
Dalt, redactat per Promocions Blau Tarraco S.L., ha adoptat l'acord
que literalment diu:
PRIMER. APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització
relatiu als serveis i obres pendents d'executar al Sector 5-A de Segur
de Dalt, redactat per Promocions Blau Tarraco S.L., amb un pressupost per contracta d'1.858.002,83 euros, així com l'estudi de
seguretat i salut per un import de 35.476,28 euros.
SEGON. Sotmetre l'anterior acord a informació pública pel
termini de trenta dies, en el BOP de Tarragona.
TERCER. Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials.
Calafell, 22 de maig de 2007. --- El tinent d’alcalde, Josep
Parera i Ribell.

2007/6375 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Calafell, en sessió ordinària de data 15 de maig de
2007, el projecte complementari del nou pont sobre el barranc de la
Cobertera a Calafell, redactat per l'enginyer de camins Manuel
Reventós Rovira, amb un pressupost per contracta de 99.999,59
euros, es fa públic el dit acord per a general coneixement.
Contra l'objecte d'aquest anunci es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a
partir de la data següent a la de la publicació d'aquest anunci en
l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el qual s'insereixi
o, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos comptats també des del dia següent al de la
publicació d'aquest anunci en l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona o Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el qual s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
i als articles 10, 14, 25 i 26 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
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reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense
perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi
procedent, d'acord amb el que disposa l'article 58.2, in fine, de la
citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Calafell, 22 de maig de 2007. --- El tinent d’alcalde, Josep
Parera i Ribell.

2007/6364 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte
En compliment del que disposa l'art. 82 del Decret 214/90 de
30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya, es fa públic que per Decret d'Alcaldia
157/2007 de 21/5/2007 ha estat nomenat funcionari de carrera
de l'Ajuntament de Cambrils, a partir del dia 22/05/2007, per tal
d'ocupar plaça d'agent de la Policia Local, grup D, el Sr. David de
Felipe San Miguel.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Cambrils, 22 de maig de 2007. --- L'alcalde, Robert Benaiges
Cervera.

2007/6317 – AJUNTAMENT DE CAPAFONTS

al·legacions. Així mateix, s'acorda donar audiència als ajuntaments
l'àmbit territorial dels quals confronti amb els del municipi que és
objecte del pla, simultàniament als tràmits precedents.
3. Suspendre pel termini d'un any la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o
usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial) en tot l'àmbit municipal on les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic. En tots els
casos, els efectes de la suspensió s'extingeixen amb l'entrada en vigor
de l'instrument de planejament.
4. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials.

Peu de recurs
Contra l'acord de l'apartat 3r, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interpolar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva publicació; alternativament, i
de forma potestativa, es pot interpolar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del
dia següent al de la seva publicació.
Contra la resta d'acords no procedeix cap mena de recurs per
tractar-se d'actes administratius de tràmit no qualificats."
Capafonts, 15 de maig de 2007. --- Antoni Marca i Ferrús.

Anunci
El Ple de la corporació va acordar, en data 29 de març de
2007, el següent:
"1. ANTECEDENTS DE FET
1.1. El municipi de Capafonts no compta amb un instrument
urbanístic que dugui a terme l'ordenació urbanística integral del
territori. Aquesta funció la duu a terme el Pla d'ordenació urbanística
municipal (en endavant, POUM).
1.2. L'Ajuntament, en data 26 d'octubre de 2006, va acordar
aprovar l'avanç del POUM del municipi de Capafonts de conformitat
amb l'establert a l'article 106 de la RLUC i aprovar el programa de
participació ciutadana segons l'establert a l'article 22 i a l'article 105
del RLUC, a més de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya,
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, l'emissió del document a
que fa referència l'article 105 del RLUC als efectes de donar-ne el
degut compliment.
1.3. L'avanç del projecte del POUM va ser sotmès a informació
pública d'acord amb la normativa aplicable. En l'elaboració del
projecte sotmès a aprovació inicial s'han introduït canvis per atendre
alguns dels suggeriments presentats durant el termini d'informació
pública de l'avanç del projecte, d'acord amb l'informe tècnic de valoració que consta a l'expedient.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei d'urbanisme.
2.2. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme.
El Ple resol, per unanimitat:
1. Aprovar inicialment el POUM de Capafonts, l'informe de
sostenibilitat i tota la resta de documentació que forma part del
Pla.
2. Obrir un període d'informació pública per un termini de 45
dies mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, i en dos dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació al municipi, als efectes de presentació de possibles

2007/6431 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte
L'Ajuntament Ple, en sessió realitzada en data 10 de maig de
2007, va acordar instruir expedient per al nomenament de jutge
de pau substitut d'aquesta localitat, d'acord amb allò establert a
l'art. 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de
pau.
En conseqüència s'estableix el termini de 15 dies, comptats a
partir de la publicació d'aquest edicte en el BOPT, per a la presentació de les sol·licituds d'aquelles persones que hi estiguin interessades, i que reuneixin els requisits legals exigits. La presentació de
sol·licituds per part dels interessats ---a la qual s'haurà d'adjuntar el
corresponent currículum vitae--- es formalitzarà al Registre General de
l'Ajuntament de Cunit.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Cunit, 14 de maig de 2007. --- L'alcaldessa, M. Dolors
Carreras i Casany. --- Davant meu, el secretari, Carles Badel i
Domingo.

2007/6362 – AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte de rectificació
Rectificació per omissió en la inserció amb número 2007/5163
publicada al BOP de Tarragona 107, de data 9 de maig de 2007,
referent a l'aprovació definitiva de la liquidació i dissolució de l'entitat urbanística col·laboradora Baronia de Cunit.
En l'apartat cinquè de l'acord d'aprovació definitiva es fa
referència l'annex que s'adjunta per a la seva publicació.
El que es fa públic als efectes escaients.
Cunit, 22 de maig de 2007. --- L'alcaldessa, M. Dolors
Carreras i Casany. --- Davant meu, el secretari, Carles Badel i
Domingo.
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Annex a l’edicte 2007/5163 publicat al BOPT de 9 de maig de 2007

CÀLCUL
PERCENTATGE
0,57714678
0,847756782
0,530203738
0,328936975
0,377968056
0,529754371
0,30207483
0,30207483
0,30207483
0,353452516
0,353452516
0,343220248
0,88260773
0,388603041
0,481572187
0,194301521
0,971033271
0,391386027
0,388603041
0,388603041
0,744299238
0,704561491
0,30207483
1,731462966
0,388603041
0,388603041
0,123576067
0,388603041
0,30207483
0,775394452
0,971033271
0,281191028
0,209777666
0,321297773
0,317203536
0,30207483
0,603905054
0,751641392
0,655527345
0,378412107
0,48095819
0,582879597
0,123576067
0,582729808
0,448645253
0,798621205
0,661869974
0,633285109
0,194301521
1,060357547
0,79810521
0,582729808
1,000189754
0,536292154
0,364645284
0,388603041
0,66895592
0,775778361
0,194276556
0,355839316
0,66419117
0,388603041
0,368757123
0,207931189
0,164543717
0,88260773
0,582729808

IMPORT DEUTE IMPORT A
REPARTIT EN EUROS RETORNAR
589,30
589,30
865,61 408,18 457,43
541,37
0,00 541,37
335,87 42,55 293,32
385,93 42,55 343,38
540,91
0,00 540,91
308,44 36,36 272,08
308,44 36,36 272,08
308,44 36,36 272,08
360,90 42,55 318,35
360,90 42,55 318,35
350,45
0,00 350,45
901,20 106,24 794,96
396,79
0,00 396,79
491,72 57,97 433,75
198,39
0,00 198,39
991,49
0,00 991,49
399,63
0,00 399,63
396,79 46,78 350,01
396,79
0,00 396,79
759,98 179,19 580,79
719,40 169,62 549,78
308,44
0,00 308,44
1.767,93
0,00 1.767,93
396,79 93,55 303,23
396,79 46,78 350,01
126,18
0,00 126,18
396,79 233,88 162,90
308,44
0,00 308,44
791,73 553,80 237,93
991,49 233,77 757,72
287,11
0,00 287,11
214,20
0,00 214,20
328,07 77,35 250,71
323,88
0,00 323,88
308,44
0,00 308,44
616,62 145,39 471,24
767,47
767,47
669,33 78,91 590,43
386,38 47,98 338,40
491,09 43,48 447,61
595,16 70,16 524,99
126,18
0,00 126,18
595,00
0,00 595,00
458,09 106,24 351,85
815,44 106,24 709,20
675,81 46,78 629,03
646,62 46,78 599,85
198,39
0,00 198,39
1.082,69 127,64 955,05
814,92 106,24 708,67
595,00
0,00 595,00
1.021,26 106,24 915,02
547,59 66,54 481,05
372,33 42,55 329,78
396,79
0,00 396,79
683,05 161,05 522,00
792,12
0,00 792,12
198,37 46,77 151,60
363,33 77,35 285,98
678,18
678,18
396,79 46,78 350,01
376,52
0,00 376,52
212,31
0,00 212,31
168,01
0,00 168,01
901,20
0,00 901,20
595,00 70,14 524,86

REF. CADASTRAL
4625204CF8642N0001YK
4223717CF8642S0001ME
4324206CF8642S0001BE
4623905CF8642S0001PE
4623906CF8642S0001LE
4223726CF8642S0001IE
4523801CF8642S0001QE
4523802CF8642S0001PE
4523803CF8642S0001LE
4625206CF8642N0001QK
4625207CF8642N0001PK
4624903CF8642S0001BE
4424603CF8642S0001QE
4723204CF8642S0001AE
4426204CF8642N0001RK
4623910CF8642S0002YR
4424611CF8642S0001ME
4624912CF8642N0001TK
4325514CF8642N0001DK
4624911CF8642S0001LE
4426201CF8642N0001MK
4426208CF8642N0001JK
4523932CF8642S0001LE
4320838CF8642S0001QE
4623907CF8642S0001TE
4324209CF8642S0001QE
4523912CF8642S0001IE
4625211CF8642N0001LK
4523938CF8642S0001RE
4324513CF8642N0001XK
4324506CF8642S0001OE
4325509CF8642N0001KK
4423802CF8642S0001KE
4625504CF8642N0001KK
4224401CF8642S0002GR
4523929CF8642S0001LE
4324510CF8642S0003BT
4724306CF8642S0001GE
4523937CF8642S0001KE
4723201CF8642S0001UE
4723202CF8642S0001HE
4325506CF8642N0001FK
4523910CF8642S0001DE
4523907CF8642S0001DE
4525205CF8642N0001MK
4525206CF8642N0001OK
4525207CF8642N0001KK
4525208CF8642N0001RK
4623910CF8642S0001TE
4624909CF8642S0001TE
4525202CF8642N0001LK
4223721CF8642S0001OE
4324508CF8642S0001RE
4223725CF8642S0001XE
4225509CF8642N0001EK
4523915CF8642S0001SE
4324510CF8642S0001KE
4324515CF8642N0001JK
4523944CF8642S0001IE
4624906CF8642S0001QE
4324514CF8642N0001IK
4723209CF8642S0001PE
4225504CF8642N0002TL
4225506CF8642N0001XK
4225506CF8642N0001XK
4424607CF8642S0001FE
4223723CF8642S0001RE

ADREÇA FINCA IBI
C. de l'Olivera 17 S UE LO
C. de les Palmeres 62 T OD OS
C. de les Palmeres 57 S UE LO
C. de Rivero 5 S UE LO
C. de Miramar 6 S UE LO
C. de les Palmeres 80 S UE LO
C. dels Rajolers 8 T OD OS
C. dels Rajolers 10 T OD OS
C. dels Rajolers 12 T OD OS
C. de l'Olivera 13 S UE LO
C. de Miramar 30 S UE LO
C. del Bruc 7 T OD OS
Pg. del Garbí 15 S UE LO
C. de Rivero 16 T OD OS
C. de la Mediterrània 21 S UE LO
C. de Miramar 14 esc. 1 00 2a
C. de l'Olivera 6 T OD OS
C. de Miramar 28 T OD OS
C. del Gira-sol 22 T OD OS
C. de Miramar 26 T OD OS
C. de Baronia I 7 S UE LO
C. de l'Aiguablava 23 T OD OS
C. dels Rajolers 9 T OD OS
Ptge. del Parc 8 T OD OS
C. de Miramar 8 T OD OS
C. del Clavell 4 T OD OS
C. dels Obradors 36 T OD OS
C. de l'Aiguablava 9 T OD OS
C. dels Rajolers 1 T OD OS
C. de la Mediterrània 4 T OD OS
C. de les Acàcies 5 T OD OS
C. de la Mediterrània 3 T OD OS
C. dels Rajolers 4 T OD OS
C. de l'Olivera 19 S UE LO
C. del Gira-sol 8 esc. 1 00 2a
C. dels Rajolers 15 T OD OS
Av. la Roca Plana 6 C esc. C 00 1a
Pg. del Garbí 29 T OD OS
C. dels Rajolers 3 S UE LO
Pg. del Garbí 22 S UE LO
C. de Rivero 20 S UE LO
C. de la Mediterrània 9 T OD OS
C. dels Obradors 34 T OD OS
C. dels Obradors 7 T OD OS
C. de l'Olivera 3 S UE LO
C. de l'Olivera 1 S UE LO
C. de l'Aiguablava 19 S UE LO
C. de l'Aiguablava 17 S UE LO
C. de Miramar 14 esc. 1 00 1a
C. de Miramar 20 S UE LO
C. de Miramar 19 S UE LO
C. de les Palmeres 70 T OD OS
C. de les Acàcies 1 T OD OS
C. de les Palmeres 78 T OD OS
C. del Gira-sol 23 S UE LO
C. de Miramar 3 T OD OS
Av.la Roca Plana 6 A esc. A 00 1a
C. de la Mediterrània 8 T OD OS
C. del Bosc 11 T OD OS
Pg. del Garbí 27 T OD OS
C. de la Mediterrània 6 S UE LO
C. de Rivero 6 T OD OS
C. del Gira-sol 31 esc. 1 00 1a
C. del Gira-sol 29 S UE LO
C. del Gira-sol 29 S UE LO
C. de les Acàcies 4 S UE LO
C. de les Palmeres 74 T OD OS

DNI IBI 07
36878314E
38403879C
52423264P
38366872C
38366872C
27853495N
36189684N
38348739B
37294869R
37396140A
37395805J
38132671M
37998289N
37179456W
14909563C
37699207E
26784058Y
52424660R
40958184Z
36547112C
37048830Q
37048830Q
37816820J
X1051252Z
36611638P
36285988S
37913315T
36877731Z
37797012P
38438934T
36248307P
37305626V
36900152X
77107592T
36214880T
36789428P
38110812L
70704667E
37937824Z
37896545C
37896545C
17933637P
52147577E
75294558X
04492662A
04492662A
04492662A
04492662A
38012962B
35030073S
39239403T
37882946Z
X01464168B
36823122F
36823122F
37976235S
37711396K
38537417C
38403075K
11710407A
33896752L
30907775F
38913377E
38913377E
38913377E
35011166Z
37625717V

PROP IBI 07
AGUILAR MOLINA MIGUEL
ALABALL GIMENEZ MONTSERRAT
ALBA BELLO JOSE
ALBORS ASINS ANNA M
ALBORS ASINS ANNA M
ALCAIDE RUFINO RAMON
ALEIXANDRE ABAD FRANCISCA
ALEIXANDRE ABAD JOSEFA
ALEIXANDRE ABAD SALVADOR
AMETLLE PITARCH AGUSTIN
AMETLLE SIERRA MIGUEL
ANTUNEZ LLIMONA SANTIAGO
ARMEJACH AUBERNI DOMINGO
ARMENGOU FIGUEROLA PEDRO
ARRABAL ROMERO MANUEL
BALLESTA ORDURA CONCEPCION
BARRIENTOS MARTIN PILAR
BAUTISTA GARCIA MANUEL
BERNES CORBELLE JUAN CARLOS
BERRON HERRIN JOSE
BOADA ROVIRA EMILIO
BOADA ROVIRA EMILIO
BRAGADO AMIGO ENRIQUE
BUNGARTEN ARNHILD JUTTA
CAMPOY PONCE DIEGO
CAÑAS TORRALBO FRANCISCO
CARPIO GONZALVEZ EDUARDO
CASTELLANO PEREZ VICENTE
CASTILLEJO RUESCAS CARLOS
CASTRO BORRALLO ANTONIO
CASTRO MARTINEZ BENITO
CERCOS VILLANUEVA VICENTA
CEUMA REVERTER MANUEL
CHINCOLLA OLLERO ANTONIO
CHOCERO ROMERA JUAN
COBOS LOPEZ CONSUELO
COLOMER GOMEZ ALICIA
CONTRERAS SERRANO JOSE
CORTIELLA PONS PEDRO
COSTA NINOU PEDRO
COSTA NINOU PEDRO
CUELLO VIÑUALES MARCOS
DE RIQUER PANADES LAURA
DIAZ TORRES ANTONIO
DOMINGO MATEO TIMOTEO
DOMINGO MATEO TIMOTEO
DOMINGO MATEO TIMOTEO
DOMINGO MATEO TIMOTEO
DUCH LIZARAN JOSEP
ESCALE PIERA ELISABET
ESCALE VILASECA JOSE
ESCUDER ESTEBAN ENRIQUE
FAILYAU MAURICE ANDRE
FARRERO ROURA MARTIN
FARRERO ROURA MARTIN
FELIX CARRASCO VICENTA
FERRETY CAZALLA M.ª DEL CARMEN
FONT ARNAU MARIANO
GALLEGO ESCUDERO GREGORIO
GARCIA PESQUERO GABRIEL
GARRIDO COTES JUAN
GARRIDO MURCIA ANTONIO
GIMENEZ HERRERA ANDRES
GIMENEZ HERRERA ANDRES
GIMENEZ HERRERA ANDRES
GIMENEZ OLIETE TERESA
GIMENO TORRENTS JUAN JOSE

ADR. FISCAL 07
Av. de Barcelona 3 àt. 2a
C. de les Palmeres 62
C. de la Creu del Garí 41
Via Laietana 48 ppal 1a
Via Laietana 48 ppal 1a
C. del Pegàs 6 3r 4a
C. de la Ciutat Comtal 1 1r 2a
C. dels Rajolers 10
Av. de Miraflors 105 àt. 4a
C. de Rocafort 10 6è 1a
C. de Rocafort 10 àt. 1a
C. del Bruc 7
C. de la Mare de Déu dels Desemparats 42
C. de Freixures 9 2n
C. de Juan Sebastian Elcano 10
C. d'Aragó 29 àt. 1a
C. de Sardenya 80-82 6è 1a
C. de l'Olivera 10
C. del Carme 3
Av. Meridiana 414 2n 4a
C. Comtal 26 bxs
C. Comtal 26 bxs
C. dels Rajolers 9
C. Valencia, 33
C. del Clot 173 5è 4a
C. dels Banys Nous 1
Av. de Borbó 2-4 4t 4a
C. de l'Aiguablava 9
Pg. del Garbí 14
Ctra. Reial 102 esc. A 3r 2a
Av. del Príncep d'Astúries 1 7è 4a
Pl. de Pastrana 2 esc. 1 2n 3a
C. dels Rajolers 4
C. de Lluís Bonnín 5 bxs 2a
C. de les Ramelleres 14 2n 3a
Av. d'Elies Pagès 29
C. del Vint-i-sis de gener de 1641 18 ppal 1a
Av. del Nord 29 esc. 1 3r 3a
C. de la Ciutat Comtal 1 1r 2a
C. de Santiago Rusiñol 36
C. de Santiago Rusiñol 36
C. de Tarba 6 3r 2a
Av. de l'Onze de setembre 5 esc. 3
C. de la Mare de Déu del Port 321 esc. F
C. de Santa Eulàlia 52 3r 4a
C. de Santa Eulàlia 52 3r 4a
C. de Santa Eulàlia 52 3r 4a
C. de Santa Eulàlia 52 3r 4a
C. de la Creu Coberta 62 3r
C. de Santa Eulàlia 93 3r 1a
C. del Cavall Bernat 21
C. de Cartagena 217
C. de les Acàcies 1
C. de Barcelona 11 2n 2a
C. de Barcelona 11 2n 2a
C. de Miramar 3 1r
Av. de la Roca Plana 6 A
C. de la Mediterrània 8
C. del Bosc 11
C. de Joan Güell 17-21 2n 3a
Av. De la Collada, 26 D
C. de Rivero 6
C. dels Balcans 34 esc. 1 bxs 1a
C. dels Balcans 34 esc. 1 bxs 1a
C. dels Balcans 34 esc. 1 bxs 1a
Rbla. de la Marina 200 3r 1a
C. de les Palmeres 74

POBLACIO 07
08970 - Sant Joan Despí
43881 - Cunit
08800 - Vilanova i la Geltrú
08003 - Barcelona
08003 - Barcelona
08027 - Barcelona
08901 - Hospitalet de Llobregat
43881 - Cunit
08905 - Hospitalet de Llobregat
08015 - Barcelona
08015 - Barcelona
43881 - Cunit
08903 - Hospitalet de Llobregat
08003 - Barcelona
08812 - Sant Pere de Ribes
08924 - Sta Coloma de Gramenet
08005 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08030 BARCELONA
08002 - Barcelona
08002 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - CUNIT
08027 - Barcelona
08002 - Barcelona
08016 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08960 - Sant Just Desvern
08012 - Barcelona
08032 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08001 - Barcelona
08035 - Barcelona
08014 - Barcelona
08905 - Hospitalet de Llobregat
08901 - Hospitalet de Llobregat
08105 - S Fost de Campsentelles
08105 - S Fost de Campsentelles
08019 - Barcelona
08480 - Ametlla del Vallès (L')
08038 - Barcelona
08902 - Hospitalet de Llobregat
08902 - Hospitalet de Llobregat
08902 - Hospitalet de Llobregat
08902 - Hospitalet de Llobregat
08014 - Barcelona
08902 - Hospitalet de Llobregat
08902 - Hospitalet de Llobregat
08013 - Barcelona
43881 - Cunit
08980 - Sant Feliu de Llobregat
08980 - Sant Feliu de Llobregat
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08028 - Barcelona
08800 - Vilanova i la Geltrú
43881 - Cunit
08207 - Sabadell
08207 - Sabadell
08207 - Sabadell
08907 - Hospitalet de Llobregat
43881 - Cunit

18
CÀLCUL
PERCENTATGE
0,529754371
0,241508749
0,918994321
0,529754371
0,30207483
0,388603041
0,37177674
0,303186226
0,430214612
0,582729808
0,353452516
0,420490214
0,30207483
0,353452516
0,416646483
0,325359144
0,528955495
0,443248817
0,353452516
0,582729808
0,353452516
0,235552683
0,876931496
0,582729808
0,353427551
0,241508749
0,298099293
0,971033271
1,112584038
0,353427551
0,388603041
0,388603041
0,529754371
0,388603041
0,582729808
0,942773047
0,123376348
0,765025705
0,462202016
0,388603041
0,30207483
0,388603041
0,500942358
0,248827196
0,388603041
0,164768089
0,51754853
1,056883696
1,853641
0,962844796
0,30207483
0,353452516
0,379012083
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IMPORT DEUTE IMPORT A
REPARTIT EN EUROS RETORNAR
540,91 63,77 477,14
246,60
0,00 246,60
938,35
0,00 938,35
540,91 63,77 477,14
308,44
0,00 308,44
396,79 46,78 350,01
379,61
379,61
309,57
0,00 309,57
439,28 63,77 375,51
595,00 70,14 524,86
360,90
0,00 360,90
429,35
429,35
308,44
0,00 308,44
360,90 85,09 275,81
425,42
0,00 425,42
332,21
0,00 332,21
540,10 127,34 412,75
452,58
0,00 452,58
360,90 42,55 318,35
595,00 70,14 524,86
360,90 85,09 275,81
240,51 63,77 176,75
895,40 70,14 825,26
595,00
0,00 595,00
360,87 42,55 318,33
246,60
0,00 246,60
304,38 77,35 227,03
991,49 116,88 874,60
1.136,02 133,91 1.002,11
360,87 42,55 318,33
396,79
0,00 396,79
396,79
0,00 396,79
540,91
0,00 540,91
396,79
0,00 396,79
595,00
0,00 595,00
962,63 113,48 849,15
125,97
0,00 125,97
781,14 106,24 674,90
471,94
0,00 471,94
396,79
0,00 396,79
308,44 109,08 199,35
396,79 46,78 350,01
511,49
0,00 511,49
254,07
0,00 254,07
396,79
0,00 396,79
168,24
0,00 168,24
528,45
0,00 528,45
1.079,14
0,00 1.079,14
1.892,68
0,00 1.892,68
983,12
0,00 983,12
308,44
0,00 308,44
360,90
0,00 360,90
386,99 38,68 348,32

0,88260773 901,20
0,66895592 683,05
0,88260773 901,20
0,574670978 586,77
0,582929527 595,21
0,256758201 262,17
0,522535202 533,54
0,564386038 576,27
0,353452516 360,90
0,582729808 595,00
0,212001608 216,47
0,388603041 396,79
1,059209163 1.081,52

106,24 794,96
161,05 522,00
0,00 901,20
0,00 586,77
70,17 525,04
35,08 227,09
0,00 533,54
63,77 512,51
85,09 275,81
0,00 595,00
0,00 216,47
93,55 303,23
0,00 1.081,52

REF. CADASTRAL
4124703CF8642S0001YE
4523933CF8642S0001TE
4324501CF8642N0001PK
4124706CF8642S0001PE
4723211CF8642S0001QE
4325515CF8642N0001XK
4625205CF8642N0001GK
4124708CF8642S0001TE
4723203CF8642S0001WE
4324202CF8642S0001UE
4623902CF8642S0001YE
4724307CF8642S0001QE
4723212CF8642S0001PE
4624910CF8642S0001PE
4325511CF8642N0001OK
4325512CF8642N0001KK
4223724CF8642S0001DE
4124707CF8642S0001LE
4624908CF8642S0001LE
4224406CF8642S0001DE
4723205CF8642S0001BE
4224402CF8642S0001ME
4224403CF8642S0001OE
4324204CF8642S0001WE
4325504CF8642N0002BL
4523933CF8642S0002YR
4624905CF8642S0001GE
4324512CF8642S0001DE
4124704CF8642S0001GE
4325504CF8642N0001LK
4225513CF8642N0001SK
4623904CF8642S0001QE
4523904CF8642S0001OE
4325517CF8642N0001JK
4325516CF8642N0001IK
4723207CF8642S0001GE
4523913CF8642S0001JE
4324509CF8642S0001DE
4626205CF8642N0001BK
4723210CF8642S0001GE
4324201CF8642S0001ZE
4525203CF8642N0001TK
4626201CF8642N0001UK
4523933CF8642S0003UT
4525204CF8642N0001FK
4523902CF8642S0001FE
4523905CF8642S0001KE
4320835CF8642S0001BE
4424605CF8642S0001LE
4424604CF8642S0001PE
4523931CF8642S0001PE
4325502CF8642N0001QK
4626602CF8642N0001OK

ADREÇA FINCA IBI
C. del Gira-sol 9 T OD OS
C. del Bosc 12 esc. 1 00 1a
C. de la Mediterrània 10 T OD OS
C. del Gira-sol 3 T OD OS
C. de Miramar 4 T OD OS
C. del Gira-sol 24 T OD OS
C. de l'Olivera 15 T OD OS
C. de les Palmeres 45 T OD OS
C. de Rivero 18 T OD OS
Av. de la Roca Plana 15 T OD OS
C. de Rivero 15 T OD OS
C. del Bruc 4 T OD OS
C. de Miramar 2 T OD OS
C. de Miramar 24 S UE LO
C. del Gira-sol 10 S UE LO
C. del Gira-sol 18 T OD OS
C. de les Palmeres 76 S UE LO
C. de les Palmeres 47 T OD OS
Pg. del Garbí 23 T OD OS
C. del Gira-sol 4 T OD OS
C. de Rivero 14 T OD OS
C. del Clavell 3 S UE LO
C. de les Palmeres 51 T OD OS
Av. de la Roca Plana 11 T OD OS
C. de la Mediterrània 13 T OD OS
C. del Bosc 10 esc. 2 00 1a
C. del Bruc 3 S UE LO
C. de la Mediterrània 2 T OD OS
C. del Gira-sol 5-7 T OD OS
C. de la Mediterrània 11 T OD OS
Av. de la Roca Plana 20 T OD OS
C. de Rivero 7 T OD OS
C. de Miramar 9 T OD OS
C. del Gira-sol 28 T OD OS
C. del Gira-sol 26 T OD OS
C. de Rivero 10 T OD OS
C. dels Obradors 38 T OD OS
Av. de la Roca Plana 4 T OD OS
C. de la Rosa 7 S UE LO
C. de Rivero 4 T OD OS
Av. de la Roca Plana 17 T OD OS
C. de l'Olivera 7 T OD OS
C. de la Rosa 5 T OD OS
C. del Bosc 8 esc. 3 00 1a
C. de l'Olivera 5 T OD OS
C. de Miramar 11 esc. 1 1r 0A
C. dels Obradors 11 S UE LO
Ptge. del Parc 2 S UE LO
Pg. del Garbí 11 T OD OS
Pg. del Garbí 13 T OD OS
C. dels Rajolers 11 T OD OS
C. de l'Aiguablava 27 T OD OS
C. de l'Aiguablava 2 S UE LO

DNI IBI 07
37359023P
08656885F
05833361D
38399164C
37371697D
10801847N
46044961L
07759215G
38008026C
38036762Y
40554059E
22892413F
38348501A
37819822W
37870304E
37870304E
A61528485
52211040M
17786435Y
15144312P
38536169Z
36869144Y
36869144Y
37562580S
05151239K
44416189S
12142215D
37554717H
34226831W
33961017E
37380056L
23972923T
23094292S
23630743Z
37417121P
38493758S
38036069A
69131908A
37257426W
37949184N
36970093P
36776227D
41907208N
44420248A
77783548D
19411493E
19411493E
B62318498
36625613E
37692532V
36440219P
46023375F
X00309338B

4324503CF8642N0001TK
4324510CF8642S0002LR
4324504CF8642N0001FK
4225507CF8642N0001IK
4325508CF8642N0001OK
4523902CF8642S0002GR
4523906CF8642S0001RE
4523943CF8642S0001XE
4723206CF8642S0001YE
4324203CF8642S0001HE
4325503CF8642N0001PK
4325513CF8642N0001RK
4424608CF8642S0001ME

C. de les Acàcies 11 T OD OS
30173267G
Av. de la Roca Plana 6 B esc. B 00 1a46056593J
C. de les Acàcies 9 S UE LO
37828554V
C. del Gira-sol 27 T OD OS
77296419C
C. de la Mediterrània 5 T OD OS 40647965L
C. de Miramar 11 esc. 1 1r 0B
38005454R
C. dels Obradors 9 S UE LO
38005454R
Pg. del Garbí 12 S UE LO
38005454R
C. de Rivero 12 T OD OS
29986709E
Av. de la Roca Plana 13 T OD OS 01146127Z
C. la Mediterrània 15 esc. 1 00 0B 26136722M
C. del Gira-sol 20 T OD OS
36553287P
C. de les Acàcies 6 T OD OS
37732408B

Dimecres, 30 - 5 - 2007

PROP IBI 07
ADR. FISCAL 07
GODOY DEFEZ ANTONIO
Ptge. de Milans 28 1r 1a
GOMEZ BAENA JOSE
Av. del Torrent Gornal 98 3r 2a
GOMEZ LABRADOR PEDRO
C. de la Mediterrània 10
GONZALEZ DIAZ FRANCISCO
C. de les Arts i els Oficis 58 4t 2a
GONZALEZ FIGUEROA JACINTO
C. de Miramar 4
GONZALEZ GUINALDO AMALIA
Ptge. de Llunàs 7 3r 3a
GONZALEZ LOPEZ MARIA CARMEN Rbla. de Prim 156 5è 1a
GONZALEZ VEGA MANUEL
C. de Lepant 135 4t 6a
GUALLAR ALDEA M PILAR Y OTRO Santiago Rusiñol, 36
HERNANDEZ MIRALLES ENRIC
C. de Josep Trueta 127 1r 1a
HERRADOR HUESO BALBINA
C. de Rivero 11
HERRERO FULLEA ANTONIO
C. del Bruc 4
HERRERO GIMENO MARIA ELISA
C. de la Constitució 10 5è 3a
HERRIN CARPIO JUAN
C. de Villarroel 184 2n 2a
IBORRA SANMIQUEL JULIO
C. de Viladomat 226
IBORRA SANMIQUEL JULIO
C. de Viladomat 226
INVERSIONES 59 SA
Gran Via de Carles III 59 1r 4a
ISERTE GUERRA ANTONIO
C. de les Palmeres 47
ITURBIDE SERRANO M PILAR
C. de la Serra del Montsec 57 esc. 1 3r 3a
JACOME GUTIERREZ CAMILO
Trav. de Trafalgar 39
JANE BLANQUER TOMAS
C. de Rivero 14
JULVE GRAU ALBERTO
Pg. de l'Exposició 48 6è 1a
JULVE GRAU ALBERTO
Pg. de l'Exposició 48 6è 1a
LAHOZ LAHOZ SIMON JESUS
C. de Lluçà 54 esc. 1 2n 1a
LAMBEA GALLARDO VICENTE-MANUEL C. de la Mediterrània 13
LARA HURTADO JOSE
C. del Bosc 10 casa 2a
LEBRERO GARCIA JULIO FLORIANO C. d'Aragó 11 4t 1a
LOPEZ CEDRON BALBINO
C.Mare de Déu de Puigcervert 2 esc. 1 1r 2a
LOPEZ DIAZ JOSE
c. Girasol, 5-7
LOPEZ GARCIA JUANA
C. de la Mediterrània 11 CASA 1
LOPEZ GODOY SERGIO
Av. de la Roca Plana 20a
LOPEZ HERNANDEZ CAYETANO
C. del Consell de Cent 563 àt. 4a
LOPEZ MENDOZA FELIPE
C. de la Independència 375 1r 2a
LOZANO VALDERRAMA JUAN
C. de Vèlia 27 3r 4a
MALLOFRE TORRES JUAN
C. de la Constitució 159 3a
MAQUEDA BERDUGO FRANCISCO C. de Joan Vila Dalmau 12 2n 1a
MARCHENA LOPEZ GONZALO
C. CANTABRIA 14 1 10è 2B
MARTIN VILLA JOSE MARIA
C. ROCA PLANA 10
MARTINEZ GIL JOSE
C. d'Eduard Maristany 26
MARTINEZ NAVARRO JUAN
C. de Gavà 83 2n 1a
MATEO VEZA SERGIO
Av. de la Roca Plana 17
MEIDUM SL
C. Galileu, 300 At. 2a
MENDOZA MEDINA JOSE MANUEL C. de la Independència 78 àt. 3a
MESA ARJONILLA JORGE
C. del Bosc 8
MESTRE ALARI BARTOLOME
C. de l'Olivera 5 A
MILIAN ARTOLA TOMAS
Rda. del Guinardó 58 esc. 1 6è 1a
MILIAN ARTOLA TOMAS
Rda. del Guinardó 58 esc. 1 6è 1a
MIR POUS GIRONA SL
Av. de Josep Tarradellas 114 entl. 2a
MOLERO SANCHEZ MANUEL
Ps. Garbí 5
MOLINA FLORES ANGEL
C. del Canigó 8-12 6è 2a
MONTAÑES ORTI MERCEDES
c. Rajolers, 11
MONTERO PLACERES NICOLAS
Rbla. de Sant Joan 81 3r 4a
MORALES MARTINGRANDE
JOSE MIGUEL
C.Aiguablava, 2
MORENO MUÑOZ TARSILO
C. de Pau Claris 154
MORILLO GARFELLA LUIS
C. de Pujades 158 1r
MOROS CARRILERO MANUEL
C. de Linares 18
MURCIANO ORTEGA JORGE
C. Constància, 17 Atic 1a
NADAL ROIG JAIME
Ctra. de Sant Cugat 33 5è 2a
NAGER MILLAN ANTONIO
Pg. de la Font de la Mulassa 54
NAGER MILLAN ANTONIO
Pg. de la Font de la Mulassa 54
NAGER MILLAN ANTONIO
Pg. de la Font de la Mulassa 54
NOCETE TORO MIGUEL
C. de Rivero 12
NUÑEZ BARROS EVARISTO
C. del Mas Pujol 4
OLIVARES VALLEJO FRANCISCO
C. de Lorda 6
PAEZ TRALLERO MIGUEL
C. de Viladomat 64 3r 2a
PALACIOS FERNANDEZ
JUAN ANTONIO
C. de les Acàcies 6

POBLACIO 07
08907 - Hospitalet de Llobregat
08904 - Hospitalet de Llobregat
43881 - Cunit
08901 - Hospitalet de Llobregat
43881 - Cunit
08906 - Hospitalet de Llobregat
08020 - Barcelona
08013 - Barcelona
08105 St. FOST CAPCENTELLES
08830 - Sant Boi de Llobregat
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08014 - Barcelona
08036 - Barcelona
08029 - Barcelona
08029 - Barcelona
08028 - Barcelona
43881 - Cunit
08950 - Esplugues de Llobregat
08191 - Rubí
43881 - Cunit
08004 - Barcelona
08004 - Barcelona
08028 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08015 - Barcelona
08905 - Hospitalet de Llobregat
43881 - CUNIT
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08013 - Barcelona
08026 - Barcelona
08016 - Barcelona
08014 - Barcelona
08820 - Prat de Llobregat (El)
08020 - Barcelona
43881 - Cunit
08810 - Sant Pere de Ribes
08014 - Barcelona
43881 - Cunit
08028 - BARCELONA
08902 - Hospitalet de Llobregat
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08025 - Barcelona
08025 - Barcelona
08029 - Barcelona
43881 - Cunit
08901 - Hospitalet de Llobregat
43881 - Cunit
08917 - Badalona
43881 - CUNIT
08009 - Barcelona
08005 - Barcelona
08620 - Sant Vicenç dels Horts
08950 - Esplugues de Llobregat
08191 - Rubí
08032 - Barcelona
08032 - Barcelona
08032 - Barcelona
43881 - Cunit
08032 - Barcelona
08035 - Barcelona
08015 - Barcelona
43881 - Cunit

Dimecres, 30 - 5 - 2007
CÀLCUL
IMPORT DEUTE IMPORT A
PERCENTATGE REPARTIT EN EUROS RETORNAR
0,582729808 595,00
0,00 595,00
0,582729808 595,00
0,00 595,00
0,794631556 811,37 95,65 715,72
0,662644619 676,60
0,00 676,60
0,432863453 441,98
0,00 441,98
0,388603041 396,79
0,00 396,79
0,213749148 218,25
0,00 218,25
0,407572464 416,16
0,00 416,16
0,309954712 316,48 77,35 239,13
0,971033271 991,49
0,00 991,49
0,582729808 595,00 140,29 454,72
0,274130773 279,90
0,00 279,90
0,353452516 360,90 42,55 318,35
1,05553579 1.077,77 116,88 960,88
0,30207483 308,44 36,36 272,08
0,393575185 401,86 42,55 359,32
0,348480372 355,82 46,78 309,04
1,110761783 1.134,16
0,00 1.134,16
1,113350869 1.136,80
0,00 1.136,80
0,529754371 540,91 63,77 477,14
0,164768089 168,24 19,83 148,41
0,317952482 324,65
0,00 324,65
0,30207483 308,44
0,00 308,44
0,971033271 991,49
0,00 991,49
0,123576067 126,18
0,00 126,18
0,261399056 266,90
0,00 266,90
0,88260773 901,20
0,00 901,20
0,742055557 757,69
0,00 757,69
0,582729808 595,00
0,00 595,00
0,353452516 360,90
0,00 360,90
0,294621014 300,83
0,00 300,83
0,88260773 901,20
0,00 901,20
0,321297773 328,07 193,38 134,69
0,529754371 540,91
0,00 540,91
0,353452516 360,90
0,00 360,90
0,529754371 540,91 191,30 349,61
0,529754371 540,91
0,00 540,91
0,388603041 396,79
0,00 396,79
0,356195325 363,70
0,00 363,70
0,354689188 362,16
0,00 362,16
0,388603041 396,79 46,78 350,01
0,387366368 395,53
0,00 395,53
0,197017558 201,17
0,00 201,17
0,182038274 185,87 21,28 164,60
1,112484179 1.135,92 267,82 868,09
coef inclòs a la finca
4324210
0,00
0,00
0,00
0,582729808 595,00 210,43 384,57
0,513289212 524,10 157,84 366,26
0,409462015 418,09 175,38 242,70
0,317828012 324,52
0,00 324,52
0,30207483 308,44
0,00 308,44
0,353452516
0,388603041
0,306337122
0,319330813
0,280511076
0,353452516
0,953050507
0,194276556
0,460864529
0,30207483
0,211452381
0,481572187
0,582729808
0,582729808
0,317827303
0,529754371

360,90
396,79
312,79
326,06
286,42
360,90
973,12
198,37
470,57
308,44
215,91
491,72
595,00
595,00
324,52
540,91

85,09
0,00
38,68
38,68
38,68
0,00
0,00
70,16
0,00
36,36
0,00
0,00
0,00
140,29
0,00
0,00

275,81
396,79
274,11
287,38
247,74
360,90
973,12
128,21
470,57
272,08
215,91
491,72
595,00
454,72
324,52
540,91
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B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 125
REF. CADASTRAL
4523909CF8642S0001IE
4124709CF8642S0001FE
4223719CF8642S0001KE
4426202CF8642N0001OK
4426206CF8642N0001XK
4426207CF8642N0001IK
4325503CF8642N0002AL
4624901CF8642N0001WK
4624907CF8642S0001PE
4424602CF8642S0001GE
4224407CF8642S0001XE
4423801CF8642S0001OE
4626204CF8642N0001AK
4525201CF8642N0001PK
4523928CF8642S0001PE
4225510CF8642N0001IK
4225511CF8642N0001JK
4320836CF8642S0001YE
4320837CF8642S0001GE
4324207CF8642S0001YE
4523804CF8642S0001TE
4224401CF8642S0001FE
4523930CF8642S0001QE
4424606CF8642S0001TE
4523914CF8642S0001EE
4624913CF8642N0001FK
4424601CF8642S0001YE
4623901CF8642S0001BE
4223701CF8642S0001ZE
4625208CF8642N0001LK
4423803CF8642S0001RE
4324505CF8642S0001ME
4724305CF8642S0001YE
4124702CF8642S0001BE
4625209CF8642N0001TK
4625210CF8642N0001PK
4324205CF8642S0001AE
4325501CF8642N0001GK
4624904CF8642S0001YE
4623903CF8642S0001GE
4623908CF8642S0001FE
4623909CF8642S0001ME
4225508CF8642N0001JK
4225508CF8642N0001JK
4324210CF8642S0001YE

ADREÇA FINCA IBI
Pg. del Garbí 14 C T OD OS
C. de les Palmeres 45 T OD OS
C. de les Palmeres 66 S UE LO
C. de Baronia I 3 S UE LO
C. de l'Aiguablava 24 T OD OS
C. de l'Aiguablava 26 T OD OS
C la Mediterrània 15 esc. 1 00 0A
C. de l'Olivera 14 T OD OS
Pg. del Garbí 25 T OD OS
Pg. del Garbí 17 T OD OS
C. del Gira-sol 6 T OD OS
C. dels Rajolers 2 T OD OS
C. de l'Aiguablava 10 S UE LO
C. de Miramar 21 T OD OS
C. dels Rajolers 17 T OD OS
C. del Gira-sol 21 T OD OS
C. del Gira-sol 19 S UE LO
Ptge. del Parc 4 S UE LO
Ptge. del Parc 6 S UE LO
C. de les Palmeres 55 S UE LO
C. dels Rajolers 14 T OD OS
C. del Clavell 5 esc. 1 00 1a
C. dels Rajolers 13 T OD OS
C. de les Acàcies 2 T OD OS
C. dels Obradors 40 T OD OS
C. de l'Olivera 12 T OD OS
C. de Miramar 17 T OD OS
C. de Miramar 18 T OD OS
C. de les Palmeres 82 S UE LO
C. de Miramar 32 T OD OS
C. dels Rajolers 6 T OD OS
C. de les Acàcies 7 S UE LO
Pg. del Garbí 31 S UE LO
C. del Gira-sol 11 S UE LO
C. de Miramar 34 S UE LO
C. de l'Aiguablava 11 S UE LO
Av. de la Roca Plana 9 S UE LO
C. del Gira-sol 30 T OD OS
C. del Bruc 5 T OD OS
C. de Rivero 11 T OD OS
C. de Miramar 10 S UE LO
C. de Miramar 12 S UE LO
C. del Gira-sol 25 S UE LO
C. del Gira-sol 25 S UE LO
C. de la Clavellina 6 T OD OS

DNI IBI 07
37468449T
23185689X
37226732J
37415097P
37415097P
37020888L
36942202Q
35014182V
33968512L
38369196K
37968654R
38442780M
38225333T
38234249S
36843725W
00632216S
00632216S
36217427V
36217427V
70993916T
36382387K
37574687R
29384020W
36447667G
28197969S
52214166A
36940321K
38007650N
36835451P
39736128V
47841566W
38346847M
36508819E
74610274E
37832626H
37832626H
36202512Y
37486305P
38415875X
38069724D
38069724D
38069724D
36615018F
36615018F
36870057E

PROP IBI 07
PALANQUES BALLESTER RAFAEL
PARRA MENDEZ ANTONIO
PASCUAL SANCHIS LIBERTO
PEDROSA HERVADA JOSE MARIA
PEDROSA HERVADA JOSE MARIA
PEDROSA HERVADA JUAN
PEDROSA OLIVARES JOSE
PEREZ FRANCO JUANA
PEREZ LORITE MANUEL
PEREZ MENDEZ ENRIQUE
PEREZ ROBIRA MARIANO
PERIAGO LINARES PEDRO LUIS
PIERA MATEU MARCELO
PIERA MATEU NURIA
PLANCHUELO MONTERO RUFINO
PUEBLA MARTIN M VICTORIA
PUEBLA MARTIN M VICTORIA
PUIG SOLSONA LIBERTO
PUIG SOLSONA LIBERTO
QUIROGA MENENDEZ NICOLAS
RAMIREZ BULLON ISABEL
RAMIREZ PAREJA FRANCISCO
RAMOS PEREZ BENITO
RASO NADAL JOSE MIGUEL Y CTE
RECACHA JURADO CRISTOBAL
REYES ALBAL ALBERTO
RIBAS ALARCON LUIS
RICART GARCIA ENRIC
ROBERT BENEDI NURIA Y HNAS
RODRIGUEZ APARICIO SERGIO
RODRIGUEZ CORRAL LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ GAGO JESUS
RODRIGUEZ LAFUENTE ISIDRO
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE
RODRIGUEZ MERINO CRESCENCIO
RODRIGUEZ MERINO CRESCENCIO
RODRIGUEZ MERINO DANIEL
RODRIGUEZ POTENCIANO JULIAN
RUIZ ALBERCA ANTONIO
RUIZ CALERO PULIDO MARIA DEL MAR
RUIZ CALERO PULIDO MARIA DEL MAR
RUIZ CALERO PULIDO MARIA DEL MAR
SAENZ GALAN PEDRO
SAENZ GALAN PEDRO
SAN VICENTE GIMENEZ MIGUEL

ADR. FISCAL 07
Riera Blanca 57 5è
C. de les Palmeres 43
C. de Pau Claris 69 bxs
C. de l'Aiguablava 24 bxs
C. de l'Aiguablava 24 bxs
C. de Domènech i Montaner 2
Ptge. de Ros 10
C. de l'Olivera 14
Ptge. del Garbí 21
C. de la Pujada 4
C. del Gira-sol 6
C. dels Rajolers 2 C
C. del Cavall Bernat 4
C. del Cavall Bernat 21
C. dels Alts Forns 76 1r 4a
C/ Dulcinea 57 esc. C 6º B
C/ Dulcinea 57 esc. C 6º B
C. de Pi i Margall 69 bxs
C. de Pi i Margall 69 bxs
Av. de Xile 28 esc. 1 6è 2a
C. de Sitges 3
Av. d'Europa 137 2a
Pg. de Maragall 405
Trav. de les Corts 41 I 9è 1a
C. PUERTO PRINCIPE 2 1r
C. de l'Olivera 12
C. de Miramar 17
Pg. de Sant Antoni 3 3r 1a
C. de Manacor 9 4t 3a
C. Miramar, 32
C. dels Rajolers 6
Av. d'Espanya 389
C. d'Entença 161 1r 1a
C. de Portugal 35 12è 1a
C. de Menorca 27 3r
C. de Menorca 27 3r
C. de Valldoreix 7 esc. B 2n 2a
C. del Comerç 6
C. del Bruc 5
C. de Rivero 9
C. de Rivero 9
C. de Rivero 9
Ptge. del Doctor Pi i Molist 64 4t 3a
Ptge. del Doctor Pi i Molist 64 4t 3a
C. de Sant Antoni Maria Claret 330

POBLACIO 07
08028 - Barcelona
43881 - Cunit
08850 - Gavà
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08035 - Barcelona
08032 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08902 - Hospitalet de Llobregat
08902 - Hospitalet de Llobregat
08038 - Barcelona
28020 - Madrid
28020 - Madrid
08024 - Barcelona
08024 - Barcelona
08028 - Barcelona
08970 - Sant Joan Despí
08907 - Hospitalet de Llobregat
08032 - Barcelona
08028 - Barcelona
08027 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08014 - Barcelona
08023 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43882 - Calafell
08029 - Barcelona
08907 - Hospitalet de Llobregat
08020 - Barcelona
08020 - Barcelona
08024 - Barcelona
08003 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08031 - Barcelona
08031 - Barcelona
08041 - Barcelona

4324211CF8642S0001GE
4324208CF8642S0001GE
4626202CF8642N0001HK
4626203CF8642N0001WK
4523901CF8642S0002YR
4225504CF8642N0001RK

C. del Clavell 8 T OD OS
C. del Clavell 2 T OD OS
C. de l'Aiguablava 6 S UE LO
C. de l'Aiguablava 8 T OD OS
Pg. del Garbí 14 esc. 1 00 2a
C. del Gira-sol 33 esc. 1 00 2a

36870057E
37816945T
L7851370K
L7851370K
36481034K
22798879Z

C. de Sant Antoni Maria Claret 330
c. Proclamació 9 1r 2a
C. de l'Aiguablava 8
C. de l'Aiguablava 8
C. GARIGLIANO 6 2n 1

08041 - Barcelona
08003 BARCELONA
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08042 - Barcelona

4723208CF8642S0001QE
4225502CF8642N0001OK
4626601CF8642N0001MK
4626603CF8642N0001KK
4626604CF8642N0001RK
4225512CF8642N0001EK
4324502CF8642N0001LK
4523940CF8642S0001KE
4325510CF8642S0001ME
4523939CF8642S0001DE
4523927CF8642S0001QE
4426205CF8642N0001DK
4223722CF8642S0001KE
4224404CF8642S0001KE
4523901CF8642S0001TE
4523942CF8642S0001DE

C. de Rivero 8 T OD OS
C. de l'Aiguablava 35 T OD OS
C. de la Rosa 1 S UE LO
C. de l'Aiguablava 4 S UE LO
C. de Baronia II 12 S UE LO
C. del Gira-sol 17 T OD OS
C. de les Acàcies 13 T OD OS
Pg. del Garbí 6 T OD OS
C. de la Mediterrània 1 S UE LO
C. dels Rajolers 1 T OD OS
C. dels Rajolers 21 S UE LO
C. de la Mediterrània 19 T OD OS
C. de les Palmeres 72 T OD OS
C. de les Palmeres 53 T OD OS
C. de Miramar 13 esc. 1 00 1a
Pg. del Garbí 10 S UE LO

46747859Z
36447618R
X00309338B
X00309338B
X00309338B
34719863Y
11382090B
52214376Y
73248088B
33800046M
B63872162
36248224V
36203058T
38243155C
45043658K
74556765B

SAN VICENTE GIMENEZ MIGUEL
SANCHEZ BONAQUE MIGUEL
SANCHEZ CHAO JUAN
SANCHEZ CHAO JUAN
SANCHEZ LOPEZ ANTONIO
SANCHEZ MARIN ISABEL
(J EXPOSITO LOPEZ)
SANCHO CEREZO MIGUEL
SAS RUIZ NURIA
SEMINARA LEONARDO
SEMINARA LEONARDO
SEMINARA LEONARDO
SILVA PRIETO FRANCISCO
SOLDADO COBO MANUEL
SOLER ALBIÑANA SERGIO
SOLSONA CATALAN VALERIANO
SOMOZA VARELA ARMANDO
SONILINMO SL
UGAL ALUNDA JOAQUIN
VALLS BAHI JUAN
VALLS CALANDA ELVIRA
VILCHEZ RODRIGUEZ JESUS
YESTE ESPEJO ISABEL

Av. de Matadepera 120
C. de Rivero 8
C. Major de Sarrià 100 2n 2a
Av. de Barcelona 249
Av. de Barcelona 249
Av. de Barcelona 249
C. del Gira-sol 17
C. de l'Escultor Llimona 6 3r 3a
Pg. del Garbí 6
Pl. de Pastrana 2
C. de la Segarra 9 4t 1a
C. de Santa Teresa 7
C. de Compostel·la 29 1a
C. de les Palmeres 72
C. de Jaume I 80 bxs
C. de la Dàlia 3 esc. 1 2n 1a
Av. de Ponent 1 1r 1a

08207 - Sabadell
43881 - Cunit
08017 - Barcelona
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43881 - Cunit
43881 - Cunit
08840 - Viladecans
43881 - Cunit
08032 - Barcelona
08940 - Cornellà de Llobregat
08012 - Barcelona
08227 - Terrassa
43881 - Cunit
08830 - Sant Boi de Llobregat
08940 - Cornellà de Llobregat
08905 - Hospitalet de Llobregat
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2007/6391 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Edicte
El Ple municipal en la seva sessió ordinària de data 23 de maig
de 2007, i en compliment de l'article 71.1 del DL 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme i l'article 6 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, va acordar la suspensió cautelar, durant el termini d'un any o
fins que s'aprovi el nou planejament, de la tramitació i atorgament de
llicències urbanístiques de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de
reforma, rehabilitació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municials connexes establertes per la
legislació sectorial, en l'àmbit comprès al carrer Girona, entre la TV3454 i el carrer Diputació d'acord amb el document tècnic redactat
per l'arquitecte municipal, Sr. Josep Raventós Duran, a proposta de
l'equip redactor.
Deltebre, 23 de maig de 2007. --- L´alcalde, Jordi Casanova
Giner.

Data aprovació inicial 29-03-2007
Publicació BOPT
Núm. 85 de data 13/04/2007
Projecte
2007-16 OPAJ
Projecte de construcció de vorera al carrer Aureli Maria
Escarré, davant el Poliesportiu de Mont-roig del Camp.
Contra l'aprovació definitiva indicada, que exhaureix la via administrativa (art. 109.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre), es
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan o directament recurs contenciós-administratiu davant la sala del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a
comptar de l'endemà de la seva publicació. Tot això, sens perjudici
que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri més
oportú.
No obstant, la interposició de qualsevol recurs no suspèn l'execució de l'acte impugnat.
Mont-roig del Camp, 21 de maig de 2007. --- L'alcalde, Miquel
Anguera i Brú.

2007/6400 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

2007/6392 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Edicte

Edicte

L'Ajuntament va adoptar entre d'altres l'acord d'aprovar
inicialment els projectes següents:

El Ple municipal en la seva sessió ordinària de data 23 de maig
de 2007 aprovà aixecar la suspensió de l'atorgament de llicències
urbanístiques per a obres majors de nova planta, en l'àmbit grafiat en
el document tècnic redactat per l'arquitecte municipal Josep Raventós
Duran, i amb el contingut següent:
1. Construcció de garatge auxiliar, en base al projecte redactat
per Baltasar Bonet i Vila, promogut per VICENTA TARIN ARENAL i
situat a l'avinguda Robert Graupera, 42 (expedient 260/07 del
Departament d'Urbanisme). Aquesta edificació proposa una superfície total construïda de 118,77 m2.
La suspensió a alliberar afecta a la que va ésser acordada per
l'Ajuntament Ple en sessió de data 23 de febrer de 2007 i publicada
al DOGC de data 8 de març de 2007.
La qual cosa es publica per a general coneixement.
Deltebre, 23 de maig de 2007. --- L´alcalde, Jordi Casanova
Giner.

Acord
Projecte
Pressupost euros

JdGL 17-05-2007
2007-12 OPAJ. Projecte de rehabilitació puntual de les humitats de
l'Església Vella de Mont-roig del Camp
95.488,67

S'exposa al públic durant 30 dies, al tauler d'edictes de
l'Ajuntament i al BOPT a l'efecte que qualsevol persona interessada
pugui presentar al·legacions i/o reclamacions que cregui convenients, podent-se examinar a la Secretaria de l'Ajuntament en hores
d'oficina.
En cas de no presentar-se reclamacions i/o al·legacions esdevindran aprovats definitivament.
Mont-roig del Camp, 21 de maig de 2007. --- L'alcalde, Miquel
Anguera i Brú.

2007/6376 – AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA
2007/6393 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Anunci
L'Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar inicialment els
projectes d'obres, i havent estat exposats al públic al tauler d'edictes
de l'Ajuntament i al BOPT, durant el termini de 30 dies hàbils, no
s'han presentat al·legacions ni reclamacions, quedant els esmentats
projectes aprovats definitivament.
Data aprovació inicial 01-03-2007
Publicació BOPT
Núm. 85 de data 13/04/2007
Projecte
2007-13 OPAJ
Modificat del projecte de vorera davant les escoles a la
carretera de Colldejou aMont-roig del Camp
Data aprovació inicial 15-03-2007
Publicació BOPT
Núm. 85 de data 13/04/2007
Projecte
2007-15 OPAJ
Memòria valorada per urbanitzar l'entorn del Tanatori
Municipal de Mont-roig del Camp (antic escorxador)

Edicte
EL CAP D'UNITAT DE RECAPTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DEL PLA DE
SANTA MARIA (TARRAGONA)
FA SABER: que en l'expedient administratiu de constrenyo que
s'instrueix en aquesta Unitat Recaptatòria, per dèbits a la Hisenda
Municipal contra Zona Residencial Pla de Sta. Maria SA, pel
concepte de, l'import del qual per principal, recàrrecs de constrenyo,
costes pressupostades i interessos de demora, fins a la data,
ascendeix a la suma de euros, s'ha dictat amb data d'avui la següent:
"PROVISIÓ. - De conformitat amb el disposat en l'article 101 del
Reglament general de recaptació, i autoritzada l'alienació dels béns
immobles embargats al deutor Zona Residencial Pla de Sta Maria SA,
procedeixis a la celebració de la subhasta dels mateixos, el dia 21
de Juny a les 12 hores, en la sala de plens del Excm. Ajuntament del
Pla de Santa Maria; i observent-se en el seu tràmit i realització les
prescripcions dels articles 102, 103 i 104 del Reglament General de
Recaptació, indicant-se que el tipus de subhasta dels citats béns a
alienar serà de 96.320 euros.
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Notifiquis aquesta providència al deutor i altres persones interessades, i anunciïs al públic per mitjà de edictes en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i altres llocs reglamentaris."
I en compliment de dita provisió es publica el present edicte
convocant licitadors, i advertint-se a quants desitgin prendre part en
la subhasta el següent:
1. Els béns embargats a alienar són els quals al final es relacionaran. Els títols disponibles podran ser examinats per aquells a qui
interessi, fins al dia anterior al de la subhasta en aquesta Unitat recaptatòria situada en Ajuntament, en horari de 11 a 13 hores i de dilluns,
dimecres i divendres.
2.- Tot licitador haurà de constituir davant la taula de subhasta el
preceptiu dipòsit de garantia, que serà almenys del 20 per 100 del
tipus d'aquella, amb l'advertiment que dit dipòsit s'ingressarà en ferm
en la Tresoreria municipal si els adjudicataris no satisfan el preu del
remati, sense perjudici de les responsabilitats en què incorreran pels
majors perjudicis que sobre l'import del dipòsit origini la nul·litat de
l'adjudicació.
3. La subhasta se suspendrà, en qualsevol moment anterior a l'adjudicació de béns, si es fa el pagament del deute, interessos i costes
del procediment.
4. El rematant haurà de lliurar en l'acte de l'adjudicació o dintre
dels cinc dies següents, la diferència entre el dipòsit constituït i el preu
de l'adjudicació.
5. Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en
sobre tancat, en l'oficina d'aquesta Unitat recaptatòria situada en
Ajuntament fins a una hora abans del començament de la subhasta.
Dites ofertes, que tindran el caràcter de màximes, haurien d'anar
acompanyades de xec conformat, estès a favor de l'Ajuntament del
Pla de Santa Maria per l'import del dipòsit.
6. En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre
tancat, començarà l'admissió de postures a partir de la segona mes
alta d'aquelles, i serà adjudicatària la postura més alta pel tram
superior a la segona en el cas de no existir altres ofertes.
7. La devolució als licitadors no adjudicataris, que van efectuar
la seva oferta en sobre tancat, es realitzarà per mitjà de xec estès pel
Recaptador i a càrrec del compte d'aquest Ajuntament.
8. La taula de subhasta podrà, quan així ho estimi pertinent i
prèvia deliberació, acordar la realització d'una segona licitació, una
vegada finalitzada la primera, dels béns que no hagin estat adjudicats en aquesta.
9. Els trams al fet que haurien d'ajustar-se les postures seran:
Fins a 601,01 euros
30,05 euros
De
601,02 euros a 6.010,12
60,10 euros
De 6.010,13 euros a 15.025,30
150,25 euros
De 15.025,31 euros a 30.050,61
300,51 euros
De 30.050,61 euros a 60.101,21
601,01 euros
De 60.101,22 euros a 601.012,10 euros
1000,00 euros
10. Els licitadors haurien de conformar-se amb els títols de
propietat que s'hagin aportat en l'expedient, no tenint dret a exigir uns
altres, els quals podran ser examinats, en aquesta pròpia Unitat
Recaptatòria, fins al dia anterior al de la celebració de la subhasta.
11. Les càrregues i gravàmens anteriors i preferents a l'anotació
preventiva d'embargament, quedessin subsistents, sense aplicar a la
seva extinció el preu de la rematada.
12. Els béns no alienats en subhasta podran adjudicar-se
mitjançant venda per gestió directa, conformi al procediment establert
en l'article 150 del Reglament General de Recaptació.
ADVERTIMENTS
En el cas de deutors amb domicili desconegut, la notificació de
la subhasta s'entendrà efectuada, a tots els efectes legals, per mitjà
de la publicació del present edicte, de conformitat amb el disposat
en l'article 101.2 del citat Reglament. Quedant advertit, en aquest
cas, que contra la indicada provisió podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el termini d'un mes, a contar
del següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, i davant la Tresoreria d'aquest

Ajuntament, conformi al disposat en l'article 14.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals; significant que el procediment de constrenyo, encara que s'interposi recurs, solament se suspendrà en els
termes i condicions assenyalats en l'article 14 de la citada Llei.
En tot el no previst en aquest edicte s'estarà al preceptuat en les
disposicions legals que regulin l'acte i confereixin algun dret a favor
de tercers.
RELACIO DELS BÉNS A ALINEAR
Dades registrals: Tom : 1096 llibre: 83 full: 25 num finca: 4321
Naturalessa de la finca: RUSTICA.- PORCION DE TERRENO
Situacio: PARTIDA HORTA O RECH
Superficie: 172 m 35 dm2
Terme Municipal: EL PLA DE SANTA MARIA
Limits:
RESTO DE FINCA JARDINES Y DEPORTIVA
RESTO DE FINCA CALLE MONTSERRAT
PORCION SEGREGADA
PORCION SEGREGADA Y VENDIDA A MIRALLES GARCIA
El Pla de Santa Maria, 22 de maig de 2007. --- El cap de
Recaptacio Executiva (il·legible).

2007/6434-U – AJUNTAMENT DE REUS
Negociat de Gestió Ambiental

Edicte de data 17 de maig de 2007, de notificació
d'1 acte administratiu
L'Ajuntament de Reus tramita l'expedient d'infracció en matèria
mediambiental que es descriu en extracte, a l'annex d'aquest edicte.
D'acord amb l'establert als articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada la notificació
en el domicili de la interessada, aquesta no s'ha pogut practicar,
s'emplaça a la interessada que es detalla a continuació perquè
comparegui a les oficines de Medi Ambient, Negociat de Gestió
Ambiental d'aquest Ajuntament, situades al carrer Sardà i Cailà,
s/núm., primer pis de l'edifici del Mercat Central, en el termini de deu
dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació del present
edicte, per a conèixer el contingut íntegre de l'acte, als efectes de
poder presentar al·legacions o recursos en la seva defensa. Si la interessada no es persona en el termini establert, la notificació s'entén
produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment
del termini assenyalat per comparèixer.
ANNEX:
Número d'expedient: 135/2004
Interessada: AUXILIAR TEXTIL REUS, SA
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Últim domicili conegut: Crta. De Montblanc, 165
Actuació que pot formular l'interessat: recurs potestatiu de reposició.
Data d'iniciació: 23 d'agost de 2004.
Reus, 17 de maig de 2007. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2007/6343 – AJUNTAMENT DE REUS
Negociat d’Activitats

Edicte
D'acord amb el que disposa l'art. 43 del Decret 136/1999,
s'exposa a informació pública la sol·licitud de llicència ambiental
annex II.2 seguidament indicada, per un termini de vint dies perquè
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tots aquells que es considerin afectats puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin convenients:
Exp. 1671/2006: Na Eva Clara Sisniega Armengol,
Misericòrdia Yerro Navarrete i David Màrmol Castillo, que
actuaran coma DIFFERENT SCP, han sol·licitat llicència
ambiental annex II.2, per a l'activitat de bar musical al c/
Jardins núm. 7, accés per Ps. Mata núm. 20.
L'expedient podrà ser examinat en el Negociat d'Activitats,
oficines Mercat Central, C/ Josep Sardà i Cailà, s/n 1r, durant
l'horari d'atenció al públic.
Reus, 18 de maig de 2007. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2007/6344 – AJUNTAMENT DE REUS
Negociat de Gestió Ambiental

Edicte de data 17 de maig de 2007, de notificació
d'1 acte administratiu
L'Ajuntament de Reus tramita l'expedient d'infracció en matèria
mediambiental que es descriu en extracte, a l'annex d'aquest edicte.
D'acord amb l'establert als articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que intentada la notificació
en el domicili de la interessada, aquesta no s'ha pogut practicar,
s'emplaça a la interessada que es detalla a continuació perquè
comparegui a les oficines de Medi Ambient, Negociat de Gestió
Ambiental d'aquest Ajuntament, situades al carrer Sardà i Cailà,
s/núm., primer pis de l'edifici del Mercat Central, en el termini de deu
dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació del present
edicte, per a conèixer el contingut íntegre de l'acte, als efectes de
poder presentar al·legacions o recursos en la seva defensa. Si la interessada no es persona en el termini establert, la notificació s'entén
produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment
del termini assenyalat per comparèixer.
ANNEX:
Número d'expedient: 23/2004 adq.
Interessada: AUXILIAR TEXTIL REUS, SA
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Últim domicili conegut: Carretera de Montblanc, 165, 43206
REUS.
Actuació que pot formular l'interessat: recurs potestatiu de reposició.
Data d'iniciació: 30 de novembre de 2004.
Reus, 17 de maig de 2007. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

AJUNTAMENT DE REUS
2007/6399 – PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME I COMERÇ

Anunci de concurs públic
Aprovat per decret de la Presidència del Patronat Municipal de
Turisme i Comerç de Reus de data 17 de maig de 2007, el plec de
clàusules administratives particulars i tècniques que ha de regir el
concurs públic amb procediment obert i tràmit ordinari per a la
contractació amb una central de compra de mitjans de comunicació,
de la campanya de publicitat del Gaudí Centre Reus. S'exposa al
públic pel termini de 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci al BOPT, per al general coneixement i per
tal que es puguin presentar les al·legacions que s'estimin oportunes.

Dimecres, 30 - 5 - 2007

Transcorregut l'esmentat termini sense que es formulin al·legacions, el
plec quedarà definitivament aprovat.
Simultàniament s'anuncia el concurs públic, d'acord amb les
següents condicions i amb el benentès que en cas que es presentin
al·legacions al plec de clàusules, es suspendrà la licitació fins que,
un cop resoltes, s'anunciï de nou la convocatòria.
1 Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Patronat Municipal de Turisme i Comerç de
Reus
2 Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: contractació amb una central de
compra de mitjans de comunicació, de la campanya de
publicitat del Gaudí Centre Reus.
b) Divisió per lots i nombre: no es preveu.
c) Lloc d'execució: Reus
d) Termini d'execució: d'acord amb la clàusula 7 del plec.
3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4 Pressupost base de licitació: 145.000 euros (IVA inclòs)
5 Garantia provisional: no s'exigeix.
6 Obtenció de documentació i d'informació.
a) Entitat: Patronat Municipal de Turisme i Comerç de Reus
b) Domicili: Raval Robuster, 43
c) Localitat i codi postal: Reus-43201
d) Telèfon: 977345897
e) Fax: 977343904
f) Data límit d'obtenció de documentació i d'informació: el
dia hàbil anterior a la data límit de presentació d'ofertes.
7 Requisits específics del contractista.
Classificació: no es requereix.
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
D'acord amb la clàusula número 13 del plec.
8 Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 25 dies naturals a comptar des
de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Si l'últim dia
de presentació de pliques coincideix en dissabte o festiu, es
traslladarà el termini al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: descrita a l'apartat 13 del
plec de clàusules.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Patronat Municipal de Turisme i Comerç de Reus
2. Horari: de 9 a 13 hores.
3. Domicili: Raval Robuster, 43
4. Localitat i codi postal: Reus-43201
d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir
la seva oferta: 3 mesos.
e) Admissió de variants: no s'accepten.
9 Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Patronat Municipal de Turisme i Comerç de Reus
b) Domicili: Raval Robuster, 43
c) Localitat: Reus
d) Data: Primer dijous hàbil següent a l'últim dia de presentació d'ofertes.
e) Hora: 12:00 hores
10 Despeses d'anuncis. Seran a càrrec de l'adjudicatari.
Reus, 17 de maig de 2007. --- El secretari, Fernando Grugués i
Cabré.
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2007/6394 – AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Edicte
D'acord amb el que estableix l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i donat que han estat retornades per segona vegada, pel servei de Correus les notificacions de les resolucions d'Alcaldia, imposant multes de trànsit contra els conductors dels vehicles, els quals es relacionen tot seguit, se'ls notifica mitjançant el
present edicte que com a resultat de les actuacions practicades l'existència de la infracció posteriorment relacionada i en l'exercici de les atribucions que la legislació vigent atribueix a l'alcalde, aquest ha imposat multes per l'import relacionat.
Significant als infractors que l'esmentada multa s'ha de fer efectiva a la dipositaria municipal en el termini de 15 dies a partir del dia en
el que adquireixi efectivitat aquesta notificació, transcorregut aquest termini incorrerà al recàrrec del 20% i serà efectiva per la via del constrenyiment.
La qual cosa un notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució és definitiva
en via administrativa i contra ella podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Catalunya
en el termini de dos mesos comptats, des de el dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, tot això de conformitat amb l'establert en
els arts. 8.1, 14.1.2a, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, i sense
perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.
Roda de Barà, 23 de maig de 2007. — L’alcalde, Pere Compte i Coca
Expedient
62419/15744
70064/16193
70149/16074
70178/16495
70209/16523
70215/16498
70257/15534
70346/16286

Cognoms i nom
Aguilera Ubeda Rafael
Villaescusa Martínez J Manuel
Serrano Molina Antonio
Rueda Machado Bernabé
Gonzalez Gonzalez Diego J
Polo Izquierdo Rosa Mª
Ramírez Jiménez Cándido
Cruz Salas Frco Javiaer

Adreça fiscal
Rd Shamizu s/n
Pz Camfaso 2 2 1
Cl Granada 23 1
Cl Lepanto 63
Cl Las colomefas 83
Cl Prat de la Riba 19
Cl Grupo Can Boada bl 3 2 2
Cl Vintes 6A B3

Població
Vacarisses (B)
Cornellà Llob (B9
Mataró (B9
Rubí (B)
Gavà (B)
Les Borges Blanques (Lleida)
Terrassa (B)
Cerdanyola (B)

Vehicle
Opel Vivaro
Citroen Berlingo
VW ET 35
Kia Sportage
Seat Ibiza
Opel Corsa
Citroen Xantia
Nissan Note

Matricula
9468-CKP
8997-BSK
7794-CWC
8417-DJJ
1593-CHC
4032-DXM
B-7971-TM
1272-FJH

Import
54,29
60,00
90,00
60,00
60,00
60,00
54,29
54,29

Fet de la denuncia
RGC 94 2c
RGC 50 1A 1A
RGC 18 2b
RGC 50 1A 1A
RGC 50 1A 1A
RGC 50 1A 1A
RGC 94 2c
RGC 94 2d

2007/6396 – AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Edicte
D'acord amb el que estableix l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i donat que han estat retornades per segona vegada, pel servei de correus les notificacions de les resolucions d'alcaldia, imposant multes de trànsit contra els conductors dels vehicles, els quals es relacionen tot seguit, se'ls notifica mitjançant el
present edicte que com a resultat de les actuacions practicades l'existència de la infracció posteriorment relacionada i en l'exercici de les atribucions que la legislació vigent atribueix a l'alcalde, aquest ha imposat multes per l'import relacionat.
Significant als infractors que l'esmentada multa s'ha de fer efectiva a la dipositaria municipal en el termini de 15 dies a partir del dia en
el que adquireixi efectivitat aquesta notificació, transcorregut aquest termini incorrerà al recàrrec del 20% i serà efectiva per la via del constrenyiment.
La qual cosa un notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució es definitiva
en via administrativa i contra ella podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Tarragona
en el termini de dos mesos comptats, des de el dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, tot això de conformitat amb l'establert en
els arts. 8.1, 14.1.2a, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, i sense
perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.
Roda de Barà, 23 de maig de 2007. — L'alcalde, Pere Compte i Coca.
Expedient
61864/14627
62121/15139
62384/15363
62467/15747
70004/16013
70025/15842
70092/16472
70107/16067
70138/16267

Cognoms i nom
Alonso Fajardo David
Chama Guemoune
Hernández Martínez José A
Jansà Miracle Juan
Mendoza Asensio M Ángel
Galvez Cañete Miguel
Domenech Balaña Albert
López Cañizares Susana
Floit Mauricio Tamayo

Adreça fiscal
Cl Londres 1 7 casa E
Av de la Platja 1 7
Blq S Marcos edif S Marcos C 1 1
Av de L'Avenc 128
Av Castellers 15
Cl Girona 61
Cl Raval Robuster 42 1
Cl S Salvador 22 local
Cl Dr Sagk 20

Població
Roda de Barà (T)
Roda de Barà (T)
S Pere i S Pau (T)
Roda de barà (T)
Reus (T)
Bonastre (T)
Reus (T)
Roda de Barà (T)
El Vendrell (T)

Vehicle
Yamaha Raptor
Jeep Cherokee
Mazda 6
Opel Combo
Nissan Atleón
Citroen C 15
Iveco C 29700
BMW 750 D
Opel Corsa

Matricula
E-5902-BDR
B-3565-TY
6223-DGG
T-9736-BB
0008-DBT
B-1127-KM
5375-BCS
6008-CYZ
L-1668-AG

Import
82,00
35,72
90,00
90,00
54,29
90,00
60,00
90,00
68,57

Fet de la denuncia
RGC 50 1A 2A
RGC 171 b 2
RGC 94 2a 4
RGC 94 2a 4
RGC 94 2g
RGC 94 2a 4
RGC 50 1A 1A
RGC 94 2a 4
RGC 94 1b 2
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Expedient
70140/14797
70162/16528
70165/16531
70172/16538
70185/16485
70187/16486
70194/16489
70221/16509
70228/16076
70261/15390
70274/16653
70281/15924
70287/16077
70304/16553
70314/15859
70355/16085
70367/16662
70376/15933

Cognoms i nom
Bernal Puga Antonio
Torruella Pérez José Frco
El Mehdi Toval
Alonso Fernández Andrés
Laamiri Abderrahman
Al Ghannay Mustafa
Assouni Said
Alonso Fernández Andrés
Bujías Borrell Ana
El Hatiri Naji
Dengra Quesada Manuel
Moya Fernández A Luís
Romero Gonzalez David
El Bouhssini Abdellatif
Bermejo Rivera Andrés
Jansà Miracle Mª Carmen
Pascual Falo Lino
Gordillo Vilches Sergio

Adreça fiscal
Av Els Massos 7
Cl Riu Glorieta 4 6 1A
Cl Sant Antonio 27 2
Ur Castell Montornés 56
Cl Miramar 40 46 3
Cl Roda 4 2
Cl S Salvador 5 2B
Ur Castell Montornés 56
Cl Pau Casals 17
Cl Vallespir 3 2 1
Cl Illa 10 parc 15 Castell Mont
Cl Manuel de Falla 14
Cl Serafí Pitarra 2 4 4B
Cl Cristina Alta 65 àtic
Cl Major 33
Ps de L'estació 15
Cl Joan Rebull 1 2B
Cl Dr Pujol 30 1 1

Població
El Vendrell (T)
Tarragona
Salomó (T)
La Pobla de Mont (T)
Roda de Barà (T)
El Vendrell (T)
Roda de Barà (T)
La Pobla de Mont (T)
Roda de Barà (T)
Roda de Barà (T)
La Pobla de Mont (T)
Roda de Barà (T)
El Vendrell (T)
El Vendrell (T)
Roda de Barà (T)
La Pobla de Mont (T)
Reus (T)
Roda de Barà (T)

Vehicle
Ssangyong Musso
Peugeot Boxer
Seat Córdoba
Peugeot Partner
Peugeot Boxch
Ford Fiesta
Renault 21
Peugeot Partner
Mercedes 300 D
Seat León
Nissan Cadstar
Hiunday Accent
Ford
VW Golf
BMW serie 3
Mitsubishi Montera
Fiat Brava
Mitsubishi 3000

Matricula
T-3406-AT
0728-DJZ
B-6744-PF
1674-CFF
5757-DDK
B-6199-OH
B-7217-ML
1674-CFF
GC-4303-W
8613-BDX
5220-CJL
T-3577-AN
2854-DJT
B-4950-ON
2435-DDM
T-6125-BC
T-5698-BF
B-0794-PZ

Import
90,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
54,29
60,00
60,00
90,00
54,29
90,00
90,00
54,29
90,15
54,29

Fet de la denuncia
RGC 94 2a 6
RGC 50 1A 1A
RGC 50 1A 1A
RGC 50 1A 1A
RGC 50 1A 1A
RGC 50 1A 1A
RGC 50 1A 1A
RGC 50 1A 1A
RGC 94 2 d
RGC 50 1A 1A
RGC 50 1A 1A
RGC 18 2b
RGC 94 2c
RGC 18 2b
RGC 94 2a 6
RGC 94 2d
RGC 94 2 1E
RGC 94 2c

2007/6397 – AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Edicte
D'acord amb el que estableix l'article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i donat que han estat tornades pel servei de Correus les notificacions de denúncia formulades contra
els conductors dels vehicles que es relacionen tot seguit com a titulars dels mateixos, i als que els hi comuniquem que en virtut de l'article
68 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, s'ha iniciat el corresponent expedient sancionador, amb el que se
l'hi notifica que dins del termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, comuniqui a aquesta Prefectura de Policia el nom i domicili del conductor. Advertint-li que en el cas de no fer-ho serà considerat
com autor d'una falta greu conforme al article 72.3 de l'esmentada Llei, seguint-se contra cada un dels aquí relacionats el corresponent
procediment.
Expedient
70363/16037
70365/15936
70389/15641
70390/15642
70392/16603
70393/16604
70397/16309
70400/16000
70410/16373
70424/16561
70433/15762
70434/15763
70441/16290
70442/16291
70445/16294
70483/15285
70498/15539
70502/14845
70506/16609
70507/16705
70509/16703
70514/16902

Cognoms i nom
Lanza Ibañez Elena Mercedes
Duarte Roca Magdalena
Abskhsr Rachid
Lahoz Goig Israel
Martínez de Lizarrondo Elorz Sabas
Luengo Luengo Esteban Eugenio
Peña Busquest Carlos
Refrigeració Integral SG SCP
Deckler Martí Enrique
Suárez Alcazar Antonio
Le Specialiste de la Terre Cuite S A
Arnal Gracia Carmen
Piera Torres Griselda
Zrzysztof Zbijniew Tolub
Llort Casanova Gerard
Del Estal Molina Raúl
Tamper Dos Mil S L
Santamsrís Gil, Esteban
Sánchez Campos Susana
Lampistería Mediterrànea S L
Toparc S L
Mas de la Peña Ricardo

Adreça fiscal
Cl Antoni Gaudí 18 3 2
Pç Dr Pujol 4 2 4
Cl Sant Adrià 6
Cl Tossa 14 1 1
Cl Marcelo Celayeta 30 4D
Av Jaime I 37 1 2
Cl Mayor 29 3 1
Cl Llibertat 19
Ps Gaiola 26 28 4 2
Cl Bernat Metge 12
Pç dels Pins 25
Vía San Olejavio 2 6 2
Cl Castillejos 363 1 2
Cl Marinada 19 1 4
Cl Joan Güell 78 80 2 2
Cl Ntra Sra Bellvitge 220 2 2
Av Trescientos Treinta 12
Cl Cerdeña 521 2 1
Cl La Pedrera 14 16 casa 8
Cl Migdia 6 1 2
Cl Selva del Mar 204
Av Sant Vicenç 24

Població
Sitges (B)
Roda de Barà (T)
Torredembarra (T)
Terrassa (B)
Pamplona (Navarra)
Terrassa (B)
Parets del Vallès (B)
Vilanova i la Geltrú (B)
Barcelona
El Vendrell (T)
Roda de Barà (T)
Barberà del V (B)
Barcelona
Roda de Barà (T)
Barcelona
L'Hospitalet de Llob (B)
Castelldefels (B)
Barcelona
Roda de Barà (T)
Vilafranca P (B)
Barcelona
El Vendrell (T)

Vehicle
Saab 85
Nissan Note
Seat León
Nissan Almera
Peugeot 806
Audi A 4
Chebrolet Blazer
Peugeot Partner
VW California
Ford Focus
Seat Ibiza
Renault Express
Honda 2
Fiat Scudo
Opel Astra
Vw Golf
Reanult Scenic
Seat Cordoba
Audi TT
Citroen Berlingo
Renault Kangoo
Citroen Xsara

Matrícula
B-3962-WF
8056-FJV
6680-CDX
1892-BRW
NA-9290-AV
B-1878-VZ
B-4246-PZ
4260-CWV
6664-FJN
5392-DHH
6374-DNM
B-0504-HN
C-9750-BHP
B-4284-TN
9142-CCB
5182-BKB
5548-DNB
B-8596-TC
9726-FKF
0219-CWN
B-3685-UD
8557-CMR

Import
90,00
35,72
35,72
54,29
54,29
54,29
54,29
180,00
42,86
54,29
42,86
54,29
54,29
54,29
42,86
54,29
54,29
35,75
54,29
180,00
180,00
35,72

Fet de la denúncia
RGC 94 2a 4
RGC 171 a
RGC 171 b
RGC 94 2e
RGC 154 h
RGC 154 h
RGC 154 h
LSV 72 3
RGC 152 b
RGC 94 2e
RGC 152 c
RGC 154 h
RGC 154 h
RGC 154 h
RGC 152 a
RGC 154 h
RGC 154 h
RGC 171 b 2
RGC 94 2a 5
LSV 72 3
LSV 72 3
RGC 171 a

La present publicació tindrà els efectes de notificació de la denúncia en el supòsit que fossin els aquí relacionats els conductors, o no facilitessin les dades del mateix, advertint que es concedeix, d'acord amb l'article 79 de l'esmentada Llei, la seva defensa i proposi les proves
que estimi oportunes.
Podrà obtenir la reducció del 30% de la quantia de la multa, fent-la efectiva dins del termini de deu dies hàbils següents a la data de publicació, a la Dipositaria Municipal.
Roda de Barà, 23 de maig de 2007. --- L'alcalde, Pere Compte i Coca.
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2007/5914 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

2007/6092 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Serveis Públics

Departament d’Urbanisme-Gestió

Anunci

Anunci

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, en sessió
ordinària realitzada el dia 4 de maig de 2007 va aprovar
inicialment la modificació de l'article 22 del Reglament general de
mercats de la ciutat de Tarragona.
En conseqüència, s'exposa al públic al referit acord juntament
amb el text de la modificació del Reglament esmentat, de conformitat
amb el que s'estableix a 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, i a l'article 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny, per un termini de 30 dies a comptar des del dia següent al
de la publicació d'aquest anunci a l'últim dels diaris oficials (Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona o Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya) en què s'hagi inserit, termini durant el qual es podrà
examinar l'expedient a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OMAC)
d'aquest Ajuntament i formular, per escrit, les reclamacions i al·legacions oportunes.

FORMALITZACIÓ DE LES ACTES DE PAGAMENT O CONSIGNACIÓ I D'OCUPACIÓ DE LA FINCA RC 7446204, AFECTADA
PER L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS AFECTATS PEL
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA
LLARGA DE TARRAGONA

En el cas que no es formuli cap reclamació o al·legació, l'acord
d'aprovació inicial esdevindrà definitiu i es procedirà al tràmit per a
l'executivitat i vigència de la modificació aprovada.
Tarragona, 10 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà Cervelló.

2007/6077 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Personal

Anunci
El conseller delegat en matèria de recursos humans i gestió de
personal, en data 7 de maig de 2007, ha aprovat les bases i ha
acordat la convocatòria del concurs oposició, per promoció interna,
per a la provisió de dues places d'oficial pintor.
CONDICIONS I REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR
ELS ASPIRANTS:
a) Ser funcionari de carrera de l'Ajuntament de Tarragona, d'una
plaça del grup E, i comptar amb dos anys de serveis a l'administració. També pot presentar-s'hi personal laboral fix dels
nivells salarials 7, 8 i 9, sempre que realitzi funcions substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut professional i en el seu nivell tècnic.
b) Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent o superior.
c) Posseir el permís de conduir de la classe B.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES:
El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de
la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al tauler d'edictes
de la corporació, i finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals
comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci
d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Les bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades al tauler d'anuncis d'aquesta corporació.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Tarragona, 7 de maig de 2007. --- El secretari general, p.d.,
Manuel Sanmartín Suñer.

La Junta de Govern Local, vist el Decret de l'Alcaldia de data 14
de juny de 2003, de delegació de competències, en sessió ordinària
que tingué lloc el dia 7 de maig de 2007, va acordar, entre d'altres,
rebutjar el preu just fixat pel jurat d'expropiació de Catalunya, pel que
fa als béns i drets afectats de la finca de RC 7446204, afectada per
l'expedient d'expropiació forçosa dels terrenys afectats pel projecte
de Passeig Marítim de la Platja Llarga de Tarragona, propietat registralment de la Sra. Emília Miravé Alonso, i fixar fixar el dia 13 de juny
de 2007, a les 12:00 hores, a l'edifici dels serveis administratius, a
la Rambla Nova 59 (7a planta), departament d'Urbanisme-Gestió,
per procedir a la formalització de les actes de pagament o consignació de la quantitat respecte la que hi ha conformitat, de consignació a la Caixa Municipal de Dipòsits de la quantitat objecte de
discòrdia, i d'ocupació de la finca objecte d'expropiació.
S'adverteix als interessats que el dia assenyalat, cas de no
comparèixer personalment o el seu representant legal o representants
legals, la taxació serà dipositada a la Caixa Municipal de Dipòsits,
i es formalitzarà la corresponent acta d'ocupació, i que no s'admetrà
representació sinó és per mitjà de poder degudament autoritzat, sigui
general, o bé especial per aquest cas. Així mateix, hauran d'identificar la seva persona amb la documentació adient i, si s'escau, pel
coneixement directe que testifiquin el secretari de l'Ajuntament, o el
tinent d'alcalde delegat per aquest acte.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i dels
possibles interessats, de conformitat amb el que disposa l'art.49 de
la Llei d'expropiació forçosa.
Tarragona, 16 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Joan Anton Font Monclús.

2007/6093 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament d’Urbanisme-Gestió

Anunci
FORMALITZACIÓ DE LES ACTES DE PAGAMENT O CONSIGNACIÓ I D'OCUPACIÓ DE LA FINCA RC 7446205, AFECTADA
PER L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS AFECTATS PEL
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARITIM DE LA PLATJA
LLARGA DE TARRAGONA
La Junta de Govern Local, vist el Decret de l'Alcaldia de data 14
de juny de 2003, de delegació de competències, en sessió ordinària
que tingué lloc el dia 7 de maig de 2007, va acordar, entre d'altres,
rebutjar el preu just fixat pel jurat d'expropiació de Catalunya, pel que
fa als béns i drets afectats de la finca de RC 7446205, afectada per
l'expedient d'expropiació forçosa dels terrenys afectats pel projecte
de Passeig Marítim de la Platja Llarga de Tarragona, propietat de la
Sra. Elisa Ferrándiz Garreta, i fixar el dia 13 de juny de 2007, a les
13:00 hores, a l'edifici dels serveis administratius, a la Rambla Nova
59 (7a planta), departament d'Urbanisme-Gestió, per procedir a la
formalització de les actes de pagament o consignació de la quantitat
respecte la que hi ha conformitat, de consignació a la Caixa
Municipal de Dipòsits de la quantitat objecte de discòrdia, i d'ocupació de la finca objecte d'expropiació.
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S'adverteix als interessats que el dia assenyalat, cas de no
comparèixer personalment o el seu representant legal o representants
legals, la taxació serà dipositada a la Caixa Municipal de Dipòsits,
i es formalitzarà la corresponent acta d'ocupació, i que no s'admetrà
representació sinó és per mitjà de poder degudament autoritzat, sigui
general, o bé especial per aquest cas. Així mateix, hauran d'identificar la seva persona amb la documentació adient i, si s'escau, pel
coneixement directe que testifiquin el secretari de l'Ajuntament, o el
tinent d'alcalde delegat per aquest acte.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i dels
possibles interessats, de conformitat amb el que disposa l'art.49 de
la Llei d'expropiació forçosa.
Tarragona, 16 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Joan Anton Font Monclús.

2007/5707 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Article 3: Fonaments
Article 4: Finalitat i objectius
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Departament d’Ensenyament

Anunci
El Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, en la sessió
ordinària que tingué lloc el dia 10 d'octubre de 2006, va aprovar
inicialment els Estatuts i el Reglament de règim intern del Consell
Municipal d'Infants de Tarragona. De conformitat amb l'article 63 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, aquest acord, juntament amb el
text dels estatuts i del reglament de règim intern del Consell Municipal
d'Infants de Tarragona, es va sotmetre a informació pública per un
termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva inserció dels corresponents anuncis al
BOP de Tarragona, núm. 261, de 14 de novembre de 2006,
DOGC núm. 4770, de 28 de novembre de 2006 i tauler d'edictes
de la corporació.
Durant el període d'informació pública es va presentar una
al·legació i, d'acord amb l'article 65.1 del Reglament abans
esmentat, el Consell, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5
de març de 2007, va aprovar definitivament els Estatuts i el
Reglament de règim intern del Consell Municipal d'Infants de
Tarragona.
Per tant, i en haver transcorregut el termini de quinze dies hàbils,
previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, i d'acord amb el previst a l'art. 66.1 de
l'esmentat Reglament d'obres, activitats i serveis, es publica a continuació el text íntegre dels Estatuts i del Reglament de règim intern del
Consell Municipal d'Infants de Tarragona, per al general coneixement
i a efectes de la seva entrada en vigor el dia següent al de la seva
inserció en aquest Butlletí Oficial de la Província 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'article 107.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú i als articles 8.1, 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, sense perjudici que es pugui exercir
qualsevol altre recurs que s'estimi procedent, d'acord amb el que
disposa l'art. 58.2, in fine, de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de
novembre de 1992.
ESTATUT
Preàmbul
Capítol I: Disposicions generals
Article 1: Creació
Article 2: Definició

Capítol IV: Representativitat i col·laboració amb el Consell
Article 17: Principi de representativitat
Article 18: Compromís comunitari
Article 19: Col·laboració de l'Ajuntament i les escoles
Article 20: Finançament
Article 21: Altres col·laboracions
Disposicions finals
- La ciutat dels infants La primera decisió, la més important que cal prendre, és donar
als infants el paper de protagonistes, concedir-los la paraula, permetre'ls que s'expressin, que hi diguin la seva. I, d'altra banda, nosaltres,
els adults, hem de saber-los escoltar, hem de sentir el desig d'entendre'ls i tenir la voluntat de prendre seriosament en consideració tot allò
que diuen els nens i les nenes. Evidentment, el que proposem per als
infants val per a tots els ciutadans: els vells, els minusvàlids i els immigrants extracomunitaris. Un cop més, l'infant que obre camí esdevé
una garantia per a tothom.
Ningú no pot representar els infants sense preocupar-se de
consultar-los, escoltar-los i fer-los partícips de les decisions. Fer parlar
els infants no vol dir, però, demanar-los que resolguin els problemes
de la ciutat, perquè els hem creat nosaltres, i no ells, aquests
problemes; vol dir que hem d'aprendre a tenir en compte les seves
idees i les propostes que ens facin. No és gens fàcil donar la paraula
als infants, ni entendre, de vegades, el que diuen. [...]
Cal estar convençuts que els infants tenen coses a dir-nos i a
oferir-nos, i que aquestes coses són diferents de les que sabem i del
que som capaços de fer nosaltres, els adults. Per tant, val la pena
deixar-los que expressin el que pensen de debò, i cal ajudar-los a alliberar-se dels estereotips i idees que els hem ficat al cap i els hem
posat davant dels ulls, amagant d'aquesta manera els seus desitjos i
la seva creativitat. Cal animar els infants perquè siguin atrevits,
perquè manifestin les seves necessitats, perquè inventin, i aleshores és
quan sortiran idees, les propostes i les aportacions. I, d'altra banda,
hem de poder entendre els infants i saber anar més enllà de la simplicitat aparent de les seves propostes: només així aconseguirem que les
idees que expressin ens ajudin a conèixer i poder tenir en compte les
seves necessitats, i també a fer que la ciutat esdevingui millor per a
tothom.
Francesco Tonucci
Preàmbul
Entre els drets fonamentals de la infància reconeguts per la
Convenció Internacional dels Drets de les nenes i dels nens del 1989,
aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, hi figura
la participació dels nens i de les nenes en els assumptes públics.
El dret a la participació també està emparat per la Constitució
Espanyola i per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, per això no
podem deixar de banda, des de cap àmbit i encara menys des de
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les polítiques municipals, la possibilitat d'obrir vies i instruments que la
garanteixin.
El Consell d'Infants de Tarragona és un òrgan de participació de
les nenes i nens de la ciutat. Un espai on poden exercir, com a
ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió,
debatre, prendre decisions i elevar a plenari les seves propostes, amb
la finalitat de contribuir a millorar la seva ciutat.
Neix amb la voluntat d'aconseguir que els infants d'avui i de
demà visquin en la seva ciutat sent-ne part activa, desenvolupant la
seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu.
És hora que els infants tinguin l'oportunitat d'exercir el seu dret de
participació.

- La consellera o conseller delegat d'Ensenyament i
Universitats.
- Fins a 9 membres representants dels grups polítics municipals
en nombre proporcional a la seva presència al consistori.
- Una nena i un nen, de Cicle Superior de Primària, en representació de cada escola de la ciutat.
- Una nena i un nen, de Cicle Superior de Primària, com a
suplents dels representants.
Els membres del Consell tenen veu i vot en igualtat de condicions.
2. Actuarà com a secretari del Consell d'Infants el secretari
general de l'Ajuntament de Tarragona o el funcionari en qui delegui.

Capítol I
Disposicions generals

Article 7
Seu oficial
La seu oficial del Consell d'Infants és la de l'Ajuntament de
Tarragona, plaça de la Font número 1.

Article 1
Creació
El Consell Local Assessor crea el Consell d'Infants de Tarragona,
que s'adscriu a la conselleria d'Ensenyament i Universitats de
Tarragona, sobre la base del que disposen els articles 48 i 49 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refòs de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article
105 i següents del Reglament Orgànic Municipal.
Article 2
Definició
El Consell d'Infants de Tarragona és un òrgan de participació de
les nenes i nens d'entre 9 i 12 anys de la ciutat. Un espai on poden
exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar
la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari
Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la seva
ciutat.
Article 3
Fonaments
La creació del Consell d'Infants es fonamenta en la Convenció
sobre els Drets dels Infants aprovada per les Nacions Unides l'any
1989 i en les iniciatives constitucionals i autonòmiques reguladores
dels drets de la infància.
Article 4
Finalitat i objectius
El Consell d'Infants de Tarragona és un òrgan de participació de
les nenes i nens que té com a finalitat aconseguir que els infants
visquin en la seva ciutat sent-ne part activa, desenvolupant la seva
capacitat crítica i fent sentir la seva veu.
Els objectius generals del Consell d'Infants són:
1. Crear una estructura vàlida i estable de participació dels
infants i de comunicació entre aquests i les autoritats municipals.
2. Fomentar el treball col·lectiu en pro d'un bé comú.
3. Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa.
4. Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar
i decidir com volen que sigui la seva ciutat.
5. Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels
infants, valorin la seva opinió i la prenguin en consideració.
Article 5
Àmbit d'actuació
El Consell d'Infants pot treballar qualsevol temàtica, de qualsevol
àmbit, que les nenes i nens del municipi considerin important per al
seu benestar i el del seu entorn; pot tractar sobre tots els temes que
preocupen i amoïnen els infants.
Capítol II
Composició i funcions
Article 6
Composició
1. El Consell d'Infants està compost pels següents membres:
- La presidenta o president, que serà l'alcaldessa o l'alcalde
o el membre de l'Ajuntament en qui delegui.

Article 8
Elecció i constitució del consell
- Seran escollits dos nens i dues nenes per escola, una nena i un
nen seran els representants i l'altra nena i l'altre nen els suplents.
- L'elecció de les nenes i nens representants es realitzarà a les
aules de cada escola a través d'un procés que garanteixi la
paritat.
- L'elecció es farà de manera participativa, mitjançant un procés
que inclogui l'anàlisi de la funció a realitzar com a representant
del Consell Municipal d'Infants, la presentació de candidatures
i la votació dels representants
- El Consell d'Infants de Tarragona es constituirà formalment
durant el mes d'octubre, amb un acte inaugural obert, a la sala
de plens de l'Ajuntament.
Article 9
Durada del mandat
- El mandat dels representants de l'Ajuntament tindrà una durada
de 4 anys, coincidint amb el mandat electoral dels membres de
l'Ajuntament.
- La durada del mandat dels infants representants del Consell serà
de 2 anys. Al començament de cada curs es farà la renovació
del 50% dels seus membres; els membres representants de 6è
donaran pas als infants que s'incorporin, del curs de 5è.
Article 10
Funcions del consell d'infants
Són funcions del Consell d'Infants de Tarragona:
- Recollir les necessitats i les demandes dels infants de la ciutat.
- Fer saber a l'Ajuntament totes aquestes necessitats i demandes.
- Debatre els temes del seu interès.
- Crear comissions de treball sempre que es cregui necessari.
- Consensuar les propostes treballades a les comissions en les
sessions plenàries del Consell d'Infants Tarragona.
- Proposar idees i solucions per a problemàtiques que afecten la
ciutat.
- Elaborar propostes de canvi per a la ciutat.
- Elevar les propostes consensuades pel Consell d'Infants al
Plenari Municipal.
- Ser informat de les actuacions de l'Ajuntament relatives als temes
d'interès per als infants.
- Ser informat per l'Ajuntament del tràmit que segueixen les seves
propostes.
- Establir els mecanismes de coordinació necessaris amb les
tutores o tutors dels centres educatius per intercanviar informació
i material i per unificar criteris i formes de treball.
Article 11
Funcions de la presidenta o president
Són funcions de la presidenta o president:
- Convocar i presidir les sessions plenàries del Consell d'Infants
de Tarragona.
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- Representar el Consell, conjuntament amb els infants, davant de
tot tipus de persones i entitats ciutadanes.
- Garantir la coordinació de les propostes i les actuacions entre
els òrgans de govern de l'Ajuntament i el Consell d'Infants, i
emparar la seva continuïtat.
Article 12
Funcions de la secretària o secretari
Són funcions de La secretària o secretari:
- Enviar les convocatòries i ordre del dia de les sessions
Consell d'Infants de Tarragona.
- Assistir a les sessions i prendre'n acta.
- Certificar els acords adoptats en les sessions i expedir
informes necessaris.
- Tramitar la documentació que requereixi el funcionament
Consell d'Infants.
- Guardar tota la documentació relativa al funcionament
Consell d'Infants.
- Redactar la memòria anual del Consell d'Infants.

del

els
del
del

Capítol III
Règim de sessions i convocatòria
Article 13
Periodicitat de les sessions
El Consell celebrarà sessions plenàries un mínim de dues vegades
l'any i es reunirà de forma extraordinària quan ho cregui necessari.
Les sessions tindran una durada d'un màxim d'una hora i mitja, es
faran fora de l'horari escolar i seran de caràcter públic.
Article 14
Convocatòria de les sessions
Les sessions plenàries seran convocades per la presidència, amb
una setmana d'antelació; i amb dos dies d'antelació les sessions de
caràcter extraordinari.
Totes i tots els membres del Consell d'Infants rebran, al seu
domicili, la convocatòria de les sessions plenàries amb l'ordre del dia
i l'acta de la sessió anterior.
Les sessions plenàries se celebraran a l'Ajuntament de Tarragona,
llevat que, per raons d'interès general, s'acordi realitzar-les en un altre
lloc.
Article 15
Constitució
El Consell d'Infants és considerarà constituït quan hi assisteixin la
meitat més un dels seus membres en primera convocatòria. Es podrà
realitzar una segona convocatòria mitja hora després, que serà vàlida
amb l'assistència de qualsevol nombre de membres, sempre que hi
siguin presents la presidenta o president i la secretària o secretari.
Article 16
Presa de decisions
- El Consell d'Infants treballarà sempre les seves propostes per
aconseguir el consens en la presa de decisions. En el cas que
no s'arribi a cap acord se sotmetran les propostes a votació i
s'aprovaran per majoria simple.
- Tots els membres del Consell d'Infants han de respectar els
acords consensuats.
Capítol IV
Representativitat i col·laboració amb el consell
Article 17
Principi de representativitat
- Els infants que assisteixen a les sessions del Consell han de tenir
present que representen tots els nens i les nenes de la ciutat, i no
un sector concret.
- Tots els infants membres del consell poden representar el Consell
d'Infants públicament davant persones i entitats ciutadanes.
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Article 18
Compromís comunitari
- Formar part del Consell d'Infants suposa, com a exercici del
càrrec, adquirir el compromís d'assistir a les sessions i d'implicarse posteriorment en relació als temes tractats.
- Les propostes i temes treballats en les sessions ordinàries han de
defensar els interessos comunitaris i aconseguir el consens per
portar unes propostes sòlides a les sessions plenàries de
Govern.
- Formar part del Consell d'Infants és assumir el compromís de
treballar pel bé dels infants i de la ciutadania en general.
Article 19
Col·laboració de l'ajuntament i les escoles
- L'Ajuntament es compromet a demanar la col·laboració del
Consell d'Infants en el desenvolupament de projectes o
assumptes específics que siguin de l'interès dels infants.
- El Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament vetllarà pel
compliment d'aquests estatuts, facilitarà el funcionament del
Consell d'Infants i farà el seguiment de les seves propostes.
- Els centres educatius han de facilitar la participació dels infants
cedint l'espai i el temps necessari per dur a terme aquesta tasca.
Abans de les sessions del Consell d'Infants es faran assemblees
a les escoles per debatre i preparar les qüestions de l'ordre del
dia.
Article 20
Finançament
El pressupost municipal assignarà una partida suficient per
garantir el funcionament del Consell d'Infants de Tarragona i el desenvolupament de les seves activitats.
Article 21
Altres col·laboracions
- El Consell d'Infants pot sol·licitar la col·laboració i assessorament de persones, entitats, organismes o empreses de la ciutat
per tenir més informació i coneixement sobre els temes que hagi
de treballar. Aquests col·laboradors no poden prendre decisions.
- Els infants que siguin exmembres del Consell, si ho desitgen i el
Consell hi està d'acord, poden continuar col·laborant en activitats relacionades amb el Consell. Aquests col·laboradors no
poden prendre decisions.
- Es podran establir els mecanismes que es considerin necessaris
perquè els infants de la ciutat que ho desitgin, sempre que el
Consell ho consideri oportú, puguin participar i col·laborar en
les diferents tasques planificades pel Consell.
Disposicions finals
Primera: Aquests estatuts entraran en vigor una vegada aprovats
pel Ple de l'Ajuntament i després de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, d'acord amb la legislació vigent. Per modificar-los caldrà seguir els mateixos tràmits que per aprovar-los.
Segona: En tot allò no previst per aquest Estatut, regirà la
normativa reguladora de l'Ajuntament de Tarragona, la qual servirà
igualment de criteri interpretatiu.

Reglament de règim intern del Consell Municipal
d'Infants de Tarragona
Capítol I: Definició, composició i estructura
Capítol II: En relació al funcionament del Consell
Capítol III: En relació al procés de constitució, desenvolupament
i renovació del Consell d'Infants.
1. El projecte a les aules
2. Acte constitucional
3. Sessions ordinàries de treball
4. Sessions plenàries del Consell
5. Renovació del Consell
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Capítol I: Definició, composició i estructura
Article 1: Definició
El Consell Municipal d'Infants és un òrgan de participació de les
nenes i nens d'entre 9 i 12 anys de la ciutat. Un espai on, com diu
el segon article dels seus estatuts, aquests poden exercir el seu dret a
reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i
elevar al Plenari Municipal les seves propostes per al bé i la millora
de la ciutat.
Article 2: Composició
La composició del Consell Municipal d'Infants és la que apareix
a l'article 6 dels seus estatuts. Els seus membres són:
- L'alcaldessa o l'alcalde de la ciutat o membre de l'Ajuntament
en qui delegui, que serà el seu president.
- La consellera o conseller delegat en matèria d'Ensenyament i
Universitats.
- Fins a 9 membres representants dels grups polítics municipals en
nombre proporcional a la seva presència al consistori
- Una nena i un nen de Cicle Superior de Primària en representació de cada escola de la ciutat.
- Un nen i una nena, de Cicle Superior de Primària, com a
suplents dels representants.
Actuarà com a secretària o secretari el secretari general de
l'Ajuntament de Tarragona o la funcionària o funcionari en qui
delegui.
L'elecció de les nenes i nens que exerceixen de consellers al
Consell Municipal d'Infants es farà segons disposa l'article 8 dels
Estatuts i l'article 21 del Capítol III d'aquest mateix reglament.
Article 3: Organigrama
El Consell d'Infants de Tarragona el composen El president/a, el
secretari/a, els representants dels partits polítics i els representants de
les nenes i dels nens de la ciutat tal i com s'estableix a l'article 2
d'aquest reglament i a l'article 6 dels seus Estatuts.
Els representants de les nenes i dels nens de la ciutat s'escolliran
als centres educatius tal i com s'estableix a l'article 8 dels Estatuts.
Les nenes i els nens escollits Consellers formaran les Comissions
de treball que prepararan els continguts i les propostes a debatre al
si del Consell.
Les resolucions preses pel Consell es traslladaran i defensaran al
Plenari Municipal per la seva ratificació.
Article 4: Dinàmica de comunicació
Per garantir la màxima participació dels infants de la ciutat, el
Consell Municipal d'Infants treballarà conjuntament amb les escoles,
i serà l'espai comú de trobada de totes les nenes i nens de la ciutat.
A les aules es recolliran l'opinió i les propostes dels infants i serà
responsabilitat de les petites conselleres i consellers, traspassar
aquesta informació al Consell Municipal d'Infants, perquè es debatin
i es retornin les conclusions a cada centre.
D'altra banda, totes les propostes consensuades pel Consell
Municipal d'Infants en les sessions plenàries seran elevades al plenari
municipal i els acords que es prenguin al respecte seran retornats al
Consell de manera directa, a partir dels representants dels grups
polítics i la presidència.
D'aquesta manera s'estableix un mecanisme de comunicació on
la informació segueix un procés d'anada i tornada, i on totes les
nenes i nens de la ciutat resten informats i poden participar en cada
moment.
Capítol II:
En relació al funcionament del Consell
Article 5
Els infants de les escoles poden fer arribar les seves propostes,
idees i peticions al Consell Municipal d'Infants, a través de les seves
petites conselleres i consellers.
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Article 6
Les petites conselleres i consellers són responsables del traspàs
directe de la informació del Consell Municipal d'Infants cap a l'escola
i viceversa.
Article 7
L'escola ha de cedir el temps i l'espai necessari perquè aquesta
informació arribi a l'alumnat i pugui ser debatuda a les aules.
Article 8
El professorat ha de vetllar per la dinamització del debat participatiu a les aules.
Article 9
Les petites conselleres i consellers treballaran les temàtiques a
través de les sessions ordinàries de treball que es convocaran una
vegada al mes. Tindran una durada màxima de dues hores.
Article 10
Les sessions ordinàries de treball estaran dinamitzades per un
equip tècnic (dinamització socioeducativa) del Departament
d'Ensenyament.
Article 11
Són funcions de l'equip tècnic del Consell Municipal d'Infants:
- Impulsar el treball en relació a la participació ciutadana a les
escoles de Tarragona oferint informació, assessorament i
recursos pedagògics.
- Treballar amb els infants la seva capacitat d'anàlisi i de crítica
constructiva i els processos de presa de decisions.
- Dinamitzar les sessions del Consell Municipal d'Infants a partir
d'una metodologia activa perquè siguin plenament participatives.
- Recollir les propostes elaborades pels infants i buscar la manera
de fer-les viables per millorar la ciutat.
- Vetllar pel compliment de la responsabilitat de les diferents parts
que integren el Consell Municipal d'Infants.
- Establir una xarxa de coordinació entre els diferents departaments i el Consell Municipal d'Infants per al ple desenvolupament transversal del projecte.
Article 12
A les sessions ordinàries de treball s'utilitzaran dinàmiques participatives per garantir la implicació de totes i tots els membres.
Article 13
Atenent la diversitat de les tasques i/o temes per tractar a les
sessions ordinàries es treballarà per comissions.
Article 14
Són funcions de les comissions de treball:
- Analitzar en profunditat la temàtica que es cregui convenient
treballar.
- Informar la resta del Consell Municipal d'Infants de les qüestions
treballades.
- Preparar la informació i propostes adients per portar-les a les
sessions plenàries del Consell Municipal d'Infants.
Article 15
Es nomenarà un portaveu per cada comissió de treball que serà
l'encarregat de presentar la feina feta a les sessions plenàries del
Consell Municipal d'Infants.
Article 16
El pressupost municipal assignarà al Consell Municipal
d'Infants una partida suficient per al desenvolupament de les seves
activitats.
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Capítol III:
En relació al procés per a la constitució, el desenvolupament
i renovació del consell

Article 28
Les petites conselleres i consellers prendran nota de totes les informacions que hagin de traspassar a la seva escola.

1. El projecte a les aules
Article 17
El professorat de Cicle Superior de Primària farà la primera
presentació del Consell a l'alumnat de la seva aula. Introduirà el
concepte i objectiu del Consell Municipal d'Infants.

Article 29
Es realitzaran un mínim de tres avaluacions durant el curs escolar
per revisar el treball fet al llarg del seu procés.

Article 18
L'equip tècnic del Consell Municipal d'Infants farà, a cada
escola, unes sessions prèvies a la constitució del Consell, en què s'explicarà amb profunditat què és el Consell d'Infants de Tarragona i s'hi
treballaran de manera pràctica la capacitat d'anàlisi i de crítica dels
infants davant la realitat que ens envolta, els processos de participació i la presa de decisions.

4. Sessions plenàries del Consell
Article 30
Assistiran a les sessions plenàries del Consell Municipal d'Infants
la presidenta o president, la secretària o secretari, els representants
dels grups polítics i les petites conselleres i consellers.
Article 31
Es debatran les propostes presentades i es prendran les decisions
per consens.

Article 19
Aquestes sessions prèvies a la constitució del Consell tindran una
durada màxima d'una hora.

Article 32
El Consell Municipal d'Infants vetllarà pel seguiment de les
propostes presentades i el compliment dels acords.

Article 20
Després de les sessions de treball a les aules, es farà l'elecció dels
infants que representaran l'escola al Consell Municipal d'infants i els
seus suplents.

Article 33
Els representants polítics elevaran al Plenari Municipal les
propostes sorgides del Consell Municipal d'Infants.

Article 21
Per a l'elecció de les nenes i nens consellers del Consell
Municipal d'Infants es seguirà el següent procediment:
- Treball previ amb les nenes i els nens de cicle superior sobre
participació i sobre les funcions dels representants al Consell
Municipal d'Infants de Tarragona
- Presentació de candidatures
- Votació
- S'escolliran entre la nena i el nen més votats de cinquè curs i la
nena i el nen més votats de sisè curs els dos titulars i els dos
suplents garantint la paritat. Aquests seran els representants de
les nenes i dels nens dels seus centres al Consell Municipal
D'Infants de Tarragona
Article 22
L'última tasca que ha de realitzar cada escola, prèvia a la constitució del Consell Municipal d'Infants, és l'elecció d'una proposta de
tema.
Article 23
Les propostes que aportin les escoles seran el punt de partida del
treball del Consell Municipal d'Infants.
2. Acte constitucional
Article 24
Les petites conselleres i consellers es reuniran en una sessió prèvia
a l'acte constitucional per preparar-lo.
Article 25
Es constituirà formalment el Consell Municipal d'Infants de
Tarragona amb la presència de tots els seus membres en un acte obert
i públic.
3. Sessions ordinàries de treball
Article 26
A partir de la constitució formal del Consell Municipal d'Infants,
es començaran a desenvolupar les sessions ordinàries de treball amb
les petites conselleres i consellers.
Article 27
A la primera sessió quedarà establert el calendari de les sessions
ordinàries de treball.

Article 34
Al final de cada curs escolar, el Consell Municipal d'Infants farà
una sessió d'avaluació com a balanç general de la feina feta i se
n'elaborarà una memòria.
5. Renovació del Consell
Article 35
Al final del curs escolar s'acomiadarà al 50% dels infants representants (alumnes de 6è de Cicle Superior Primària).
Article 36
A l'inici del curs escolar s'incorporaran els nous membres del
Consell Municipal d'Infants (alumnes de 5è de Cicle Superior
Primària).
Article 37
Les petites conselleres i consellers en el seu segon any, tenen l'obligació de fer el traspàs d'informació sobre la situació dels acords
presos l'any anterior i les propostes pendents als nous membres que
s'incorporin al Consell Municipal d'Infants.
Tarragona, 2 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà Cervelló.

2007/6368 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament d'Obertura d'Establiments

Anunci
L'expedient 2036/05, del Departament d'Obertura d'Establiments,
iniciat en base a la sol·licitud de llicència ambiental instada per part
del Sr. Leonardo Daniel Villalon Cortes, per a la implantació de l'activitat de taller de reparació d'automòbils, especialitats de xapa,
pintura i mecància, ubicada en un establiment del Cr. Sis, núm. 25,
de Bonavista, d'aquesta ciutat, s'ha sotmès a informació veïnal per
termini de deu (10) 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 disposen els articles 12 i 13 del Decret 136/99, de 18 de
maig, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, pel qual es
va aprovar el Reglament municipal i activitats incloses a l'annex II.2.
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Atès que no ha estat possible la notificació als següents veïns:
Fabio Toro Idarraga.- Cr. Set, núm. 28, 4-3; Ali Ghazi.- Cr. Set, núm.
28, 4-2; Antonio Sarsal Martínez.- Cr. Set, núm. 24, 2-2; Israel
Alcalà Duran.- Cr. Sis, núm. 25, 4-1 i Aurelio Carballo Mogio.- Cr.
Sis, núm. 25, bxos.
De conformitat amb l'establert a l'article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/99 de 13 de gener, es notifica mitjançant el present edicte,
per tal que en el termini de DEU (10) 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, 17 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà Cervelló.

2007/6369 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament d'Obertura d'Establiments

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA
Sol·licitada per part de VODAFONE ESPAÑA, SA, llicència
ambiental - Annex II.2, per a la implantació d'una estació base de
telefonia mòbil, ubicada al Bloc Xile, esc. C, de Sant Pere i Sant Pau,
d'aquesta ciutat, se sotmet a informació pública la sol·licitud i documentació que l'acompanya per un termini de VINT (20) DIES, a
comptar des del següent al de la publicació d'aquest Anunci, al
Butlletí Oficial de la Província, a fi de poder consultar l'expedient en
el Departament d'Obertura d'Establiments d'aquest Ajuntament i
formular al·legacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 43
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'Administració Ambiental.
Tarragona, 16 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà Cervelló.

2007/6387 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Ordenació Administrativa i Corporativa - Actes

Anunci
El Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, en sessió
ordinària de dia 29 de gener de 2007, va aprovar inicialment el
Reglament de la sindicatura municipal de greuges de l'Ajuntament de
Tarragona.
De conformitat amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aquest acord, juntament amb el projecte de reglament,
s'han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la
preceptiva inserció dels anuncis en el tauler de la corporació, en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (núm. 40 de 6.03.2007)
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 8406 de
6.03.2007).
Atès que durant aquest període no s'han formulat al·legacions ni
reclamacions, i conforme amb l'article 65.1 del text a dalt esmentat,
l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu, i vist que ha transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la
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Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local, es publica a continuació el text
de l'esmentat Reglament, en el benentès que entrarà en vigor el dia
següent a la seva publicació completa al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
Contra l'objecte d'aquest anunci podeu 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'article 107.3 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de
13 de gener, i als articles 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 pugueu exercitar qualsevol altre
recurs que estimeu procedent, d'acord amb el que disposa l'article
58.2 in fine de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre
de 1992.
Tarragona, 21 de maig de 2007. --- El secretari general, p.d,
Manuel Sanmartín Suñer.
REGLAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
DE GREUGES DE TARRAGONA

Disposicions generals
Article 1
L'objecte del present reglament orgànic és regular el Síndic/a
municipal de Greuges de Tarragona.
Article 2
La Sindicatura municipal de Greuges és una institució que, dins el
terme municipal de Tarragona, té com a missió la defensa dels drets
fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania reconeguts en el
Títol I de la Constitució Espanyola, en el Títol I de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, i en la Llei de règim local de Catalunya,
en relació a l'actuació de l'Administració municipal.
Títol I: Del Síndic/a municipal de Greuges
Article 3
S'entén per Administració municipal tant els òrgans que formen
part de la pròpia organització municipal, com els organismes públics
amb personalitat jurídica pròpia dependents de la mateixa, i les
empreses de capital total o parcialment públics. Amb aquesta finalitat
estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions
que pugui promoure per la seva pròpia iniciativa.
Article 4
El Síndic/a municipal de Greuges pot:
a) Iniciar i practicar investigacions referents a actes o conductes
municipals que afecten a una persona o diverses persones.
b) Dirigir recomanacions o recordar deures legals als òrgans
competents, al personal funcionari o als seus superiors.
c) Emetre informes en l'àrea de la seva competència a sol·licitud
del Ple de l'Ajuntament, sense perjudici que presenti al Ple un
informe de les seves actuacions en el primer trimestre de l'any
en relació a l'any anterior, d'acord amb el que disposa l'article
34.
d) Difondre a través de tots els mitjans al seu abast la naturalesa
del seu treball, les seves investigacions i l'informe anual.
Article 5
El Síndic/a municipal de Greuges compleix amb les seves
funcions amb independència i objectivitat, examinant i donant tràmit
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a les queixes que se li formulin o promovent accions per la seva
pròpia iniciativa.
Article 6
El Síndic/a municipal de Greuges podrà participar, tant a
iniciativa pròpia com quan sigui requerit, en els consells consultius i
de participació que hi ha o que hi puguin haver en el municipi.
Títol II: Del nomenament, cessament i
condicions del Síndic/a municipal de Greuges
Article 7
Per poder ésser elegit Síndic/a municipal de Greuges hom ha
d'ésser veí de Tarragona, major d'edat, gaudir del ple ús dels drets
civils i polítics, i de reconegut prestigi.
Article 8
1. El Síndic/a municipal de Greuges és elegit i pot ser cessat pel
Ple de la Corporació per majoria de les tres cinquenes parts del
nombre legal de membres de la Corporació, en primera votació; si
no s'assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la
majoria absoluta.
2. La Junta de Portaveus, per majoria dels seus membres, i a
proposta de qualsevol dels seus membres, presentarà un candidat;
seguidament serà presentat per l'Alcalde al Ple de l'Ajuntament, i es
convocarà, en un termini d'un mes d'antelació a l'expiració del termini
pel qual fou escollit o en el termini màxim d'un mes des del seu
cessament, al Ple de l'Ajuntament per a procedir a la seva elecció. Si
no s'aconsegueix la majoria necessària, la Junta de Portaveus es
reunirà en un termini màxim d'un mes, per formular noves propostes.
Un cop el Ple hagi escollit el Síndic/a municipal de Greuges, aquest
serà nomenat per l'alcalde.
Article 9
1. L'elecció del Síndic/a municipal de Greuges és per un període
de cinc anys, però podrà seguir exercint les funcions del seu càrrec
fins al nomenament del seu successor. Aquesta pròrroga no podrà
excedir els sis mesos, passats els quals quedarà vacant.
2. Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de
dos mandats consecutius.
Article 10
1. Un acord del Ple determinarà el nivell de dedicació exigible al
Síndic/a municipal de Greuges, els mitjans assignats, i les compensacions econòmiques, d'acord amb el nivell de dedicació. Aquesta
dedicació pot ser variable, amb uns màxims i uns mínims.
2. L'acord de nomenament fixarà el nivell de dedicació corresponent.
Article 11
1. Seran causes de cessament en el càrrec de Síndic/a municipal
de Greuges les següents:
a) Renúncia del propi interessat
b) Mort
c) Incapacitat sobrevinguda o inhabilitació declarada per
sentència judicial ferma
d) Condemna per sentència judicial ferma per delicte dolós.
e) Incompliment de les seves funcions apreciat per les tres
cinquenes parts del nombre legal de membres de la
Corporació, en primera votació; si no s'assoleix aquesta
majoria, en la segona votació és suficient la majoria
absoluta. En aquest supòsit, caldrà l'informe previ de la
Junta de Portaveus, debat específic i intervenció del
Síndic/a municipal de Greuges.
2. Si es produeix el cessament, s'iniciarà el procediment per a
l'elecció del nou Síndic/a municipal de Greuges, de conformitat amb
el que estableix aquest Reglament, l'elecció del qual es limitarà al
període que restava al Síndic/a municipal de Greuges cessat.
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Article 12
El Síndic/a municipal de Greuges no està subjecte a cap mandat
imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves
funcions amb independència i segons el seu criteri.
Article 13
1. La condició de Síndic/a municipal de Greuges és incompatible amb:
a) Qualsevol mandat representatiu de naturalesa pública
b) Qualsevol càrrec polític o funcions administratives al servei
de l'Ajuntament de Tarragona o dels organismes que en
depenen
c) L'exercici de les carreres judicials, fiscals i militars
d) El compliment de les funcions directives i l'afiliació a partits
polítics, sindicats de treballadors i associacions empresarials
e) La condició de membre del Consell Consultiu de la
Generalitat o del Tribunal Constitucional
f) L'exercici de càrrecs directius en associacions, fundacions
i col·legis professionals
g) Qualsevol activitat professional, mercantil o laboral que
comporti relació amb l'Ajuntament de Tarragona i, especialment, qualsevol ciutadà que tingui plets en curs amb
l'Ajuntament.
2. En cas que la incompatibilitat sigui sobrevinguda una vegada
hagi pres possessió del càrrec, s'entendrà que hi renuncia amb
efectes de la mateixa data que s'hagi produït.
Títol III: Del procediment, resolució i
actuació del Síndic/a municipal de Greuges
Article 14
El Síndic/a municipal de Greuges pot iniciar les seves actuacions
d'ofici o a instància de part.
Article 15
Pot adreçar-se al Síndic/a municipal de Greuges per sol·licitar-ne
la seva actuació, qualsevol persona física o jurídica que sigui veïna
o estigui domiciliada a la ciutat de Tarragona i que demostri un interès
legítim relatiu a l'objecte de la queixa, sense restricció de cap mena,
excepció feta d'aquelles persones amb dependència funcionarial o
laboral de l'Administració municipal en qüestions relatives a l'àmbit de
les relacions laborals o de servei.
Article 16
1. Les queixes es presentaran per escrit acompanyades dels documents que puguin servir per a aclarir el cas.
2. Es crearà el Registre d'Entrada del Síndic/a municipal de
Greuges que rebrà totes les queixes que se li adrecin personalment o
a través de correu electrònic.
3. La presentació pot realitzar-se per qualsevol de les formes
previstes en la regulació del Registre d'Entrada de documents administratius, en qualsevol dels punts habilitats de registre d'entrada de
documents, des d'on es faran arribar a l'Oficina del Síndic/a municipal de Greuges.
4. Les queixes també es podran presentar per correu electrònic,
sempre que es compleixin els requisits que estableixi la legislació en
cada moment, i per compareixença personal a l'Oficina del Síndic.
Article 17
Entre la producció del fet que és objecte de greuge i la presentació i formulació escrita d'aquest al Síndic/a municipal de Greuges,
no podrà transcórrer més d'un any. Aquest termini també és aplicable
per als supòsits en els que el Síndic/a municipal de Greuges actuï
d'ofici.
Article 18
El Síndic/a municipal de Greuges ha de registrar i acusar
recepció de totes les queixes que se li formulin, que pot tramitar o
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rebutjar; en aquest darrer cas ho ha de comunicar a l'interessat
mitjançant un escrit motivat.
Article 19
Hi haurà un registre especial de les queixes rebudes a l'Oficina
del Síndic/a municipal de Greuges, on podrà ser consultat pels
regidors.
Article 20
1. El Síndic/a municipal de Greuges rebutjarà la tramitació dels
greuges següents:
a) Les queixes anònimes
b) En les que s'adverteixi mala fe
c) En les que hi manqui fonament
d) Aquells la tramitació dels quals comporti un perjudici per al
legítim dret de terceres persones
e) Les queixes o reclamacions l'objecte de les quals es trobi
pendent de resolució judicial i de reclamació administrativa
en tràmit
f) Aquells que versin sobre una matèria que no sigui
competència del Síndic/a municipal de Greuges
En aquest últim supòsit, quan versin sobre un matèria que és
competència del Defensor del Poble o del Síndic de Greuges de
Catalunya, actuarà d'acord amb l'establert a l'article 39 d'aquest
reglament.
2. El Síndic/a municipal de Greuges haurà de suspendre la seva
actuació si, havent-la iniciat, una persona interessada interposa una
reclamació per via administrativa o una demanda o recurs davant
dels tribunals.
Article 21
Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de
l'Ajuntament de Tarragona o dels organismes que en depenen, el
Síndic/a municipal de Greuges ho comunicarà al seu superior
jeràrquic i, si s'escau, al cap de personal. Alhora, requerirà a
l'afectat, perquè, en el termini màxim de trenta dies, respongui per
escrit sobre els fets o les circumstàncies que són objecte de queixa, i
perquè aporti els documents, els testimonis o les proves complementàries que consideri més adients. Així mateix, el Síndic/a municipal de Greuges pot requerir la persona afectada perquè comparegui a informar.
Article 22
Quan la queixa és admesa a tràmit, el Síndic/a municipal de
Greuges ho comunicarà a l'interessat i estudiarà les mesures que
consideri oportunes i haurà d'informar al departament, organisme,
entitat o dependència administrativa de l'Ajuntament o de l'organisme
que hi estigui afectat, perquè emeti un informe escrit en el termini de
quinze dies des de la recepció de la sol·licitud.
Article 23
El Síndic/a municipal de Greuges podrà sol·licitar als caps de
cada departament la informació i les dades dels expedients que
siguin necessàries per a la investigació dels greuges que tramiti.
Article 24
Quan l'autoritat municipal o un superior jeràrquic prohibeixi a les
persones que té al seu servei respondre les requisitòries del Síndic/a
municipal de Greuges, haurà de manifestar-ho al Síndic/a municipal
de Greuges en un escrit motivat.
Article 25
El Síndic/a municipal de Greuges pot fer públic el nom de les
persones i l'àrea, el departament o els òrgans que obstaculitzin
l'exercici de les seves funcions i també destacar aquesta actuació en
l'informe anual al Ple de la Corporació.
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Article 26
Si en el desenvolupament de les seves funcions s'observen indicis
d'infraccions disciplinàries o de conducte delictives, el Síndic/a municipal de Greuges ho comunicarà a l'òrgan competent.
Article 27
Si en la investigació el Síndic/a municipal de Greuges creu que
l'aplicació de les disposicions normatives municipals condueixen a un
resultat que lesiona algun dels drets o llibertats de la ciutadania,
podrà recomanar o suggerir al departament o a les entitats municipals
competents les mesures o criteris que consideri adequats per solucionar-lo i les modificacions que cregui oportunes introduir en els
textos normatius municipals.
Article 28
Les resolucions del Síndic/a municipal de Greuges adopten la
forma d'advertència, recomanació, suggeriment o recordatori.
Aquestes no podran modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius ni judicials.
Article 29
Les decisions, les advertències i les resolucions del Síndic/a municipal de Greuges no poden ser objecte de recurs de cap mena. La
seva intervenció no exclou ni paralitza els terminis de presentació dels
recursos administratius o jurisdiccionals que procedeixin contra l'acte,
la resolució o l'actuació que ha motivat la seva intervenció.
Article 30
El Síndic/a municipal de Greuges ha d'informar del resultat de
les investigacions a l'autor de la queixa, a la persona o al servei de
l'Administració afectada i a l'organisme en relació amb el qual s'ha
formulat la queixa.
Article 31
Totes les actuacions del Síndic/a municipal de Greuges són
gratuïtes per a la persona interessada, i no és necessària l'assistència
de cap advocat ni de cap procurador.
Article 32
Les actuacions que hagi de realitzar el Síndic/a municipal de
Greuges s'hauran de fer amb la reserva i discreció necessàries,
vetllant pel manteniment del dret a la intimitat de les persones afectades. Excepcionalment, el Síndic/a municipal de Greuges podrà
declarar en forma raonada i únicament quan així ho demani la
persona que subscrigui la queixa, la confidencialitat de les dades de
caràcter personal de qui la formula, sense afectar ni al contingut de
la queixa ni a l'expedient que es tramiti.
Títol IV: De les relacions amb el Ple Municipal
Article 33
La relació entre el Síndic/a municipal de Greuges i
l'Administració municipal es realitzarà a través de l'Alcaldia. No
obstant, el Síndic/a municipal de Greuges està facultat per reclamar
directament a funcionaris, organismes i entitats municipals, les dades,
expedients i la documentació necessària per a exercir les seves
funcions, prèviament donant compte a l'Alcaldia.
Article 34
1. Anualment, abans del 31 de març, el Síndic/a municipal de
Greuges ha de presentar el Ple de la Corporació un informe de les
seves actuacions durant l'any anterior, en el qual ha de constar-hi:
a. El nombre i la mena de les queixes formulades
b. Les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit i les ja
investigades amb el resultat obtingut, i també els fets que
les varen causar.
2. No han de constar a l'informe les dades personals que
permetin la identificació els interessats en la tramitació de les queixes.
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Article 35
El Síndic/a municipal de Greuges podrà formular en el seu
informe els suggeriments que consideri adients, així com denunciar les
persones, àrea, departament o òrgans que obstaculitzin l'exercici de
les seves funcions.
Article 36
Els Grups municipals podran fixar la seva posició en relació amb
l'informe.

partida específica, a excepció de la despesa del capítol I de
personal.
Disposició derogatòria
Resten derogats els articles 72 a 102 del Reglament Orgànic
Municipal vigent de l'Ajuntament de Tarragona.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor l'endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Títol V: Del règim de col·laboració i coordinació
Article 37
L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i
empreses dependents o participades per l'Ajuntament, auxiliaran amb
caràcter preferent i urgent al Síndic/a municipal de Greuges en les
seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en
relació amb la queixa concreta o actuació.
Article 38
El Síndic/a municipal de Greuges de Tarragona podrà establir
convenis amb el Síndic de Greuges de Catalunya, el Defensor del
Poble, i amb figures similars de l'àmbit local, per tal de coordinar la
seva actuació. Aquests convenis hauran de fixar la seva durada, els
supòsits d'intervenció de cadascun i els canals de comunicació
mútua.
Article 39
El Síndic/a municipal de Greuges trametrà al Defensor del Poble
o al Síndic de Greuges de Catalunya, segons correspongui, les
queixes relatives a l'activitat de qualsevol òrgan de l'Administració
pública diferent a la municipal, i ho comunicarà als interessats.
Títol VI: De l'organització i dels recursos de personal i materials
Article 40
Per al desenvolupament de les seves funcions el Síndic/a municipal de Greuges comptarà amb els recursos personals i materials
necessaris, així com d'una Oficina pròpia.
Article 41
El personal que s'estimi necessari es cobrirà amb personal de
l'Ajuntament.
Article 42
El Síndic/a municipal de Greuges pot proposar la designació per
part de l'Ajuntament del personal que consideri necessari pel funcionament de l'Oficina. Així mateix, té la facultat de demanar, de forma
raonada, la seva substitució.
Article 43
1. El Síndic/a municipal de Greuges podrà comptar amb una
persona de la seva confiança per ocupar el càrrec d'adjunt, el qual
haurà de ser nomenat, a proposta del propi Síndic/a, pel plenari per
una majoria de les tres cinquenes parts del nombre legal de membres
de la Corporació, en primera votació; si no s'assoleix aquesta
majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta.
2. Són funcions de l'adjunt del Síndic/a municipal de Greuges
les funcions d'investigació que per a la resolució d'una queixa o d'un
expedient se li encomani o delegui; en aquest cas, gaudirà de les
mateixes prerrogatives, drets i obligacions que el Síndic/a municipal
de Greuges.
3. L'adjunt cessarà automàticament en el moment de la presa de
possessió del nou Síndic/a municipal de Greuges.
Article 44
La dotació econòmica necessària pel funcionament d'aquesta
institució està consignada al pressupost de l'Ajuntament, amb una

2007/6424-U – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Servei d'Assessorament d'Intervenció i Fiscalització
de la Gestió Econòmica

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el 7 de maig de
2007, en virtut de la delegació conferida pel Consell Plenari de 27
de juny de 2003, va aprovar, els nous preus públics per a les diferents activitats i serveis que s'oferiran en les instal·lacions de la nova
piscina municipal del Serrallo, per al 2007, que s'indiquen a continuació:
Estades esportives d'estiu 2007:
Públic objectiu
De 4 a 14 anys (estades)
Juny i setembre, dilluns a divendres de 9 a 13,15 h.
De 4 a 14 anys (estades)
Juliol i agost, dilluns a divendres de 9 a 13,15 h.
Nadons de 6 mesos a 3 anys
Dilluns, dimecres i divendres de 16,15 a 17 h
Nadons de 6 mesos a 3 anys
Dimarts i dijous de 16,15 a 17 h
Nadons de 6 mesos a 3 anys
Dissabtes de 11 a 11,50 i de 12 a 12,50 h
Infantils a partir dels 3 anys (curset)
De dilluns a divendres 10a10,50,11a11,50,12a12,50
Cursets resta temporada:
Nadons de 6 mesos a 3 anys
1 dia a la setmana
Infantils de 3 a 14 anys
1 dia a la setmana
Infantils de 3 a 14 anys
2 dies a la setmana
Infantils de 3 a 14 anys
4 dies a la setmana
Joves i adults
2 dies a la setmana
Joves i adults
5 dies a la setmana
Aquagim mes de 14 anys
2 dies a la setmana
Aquagim mes de 14 anys
3 dies a la setmana
Aquagim mes de 14 anys
5 dies a la setmana

Abonat

No abonat

48 euros quinzena

64 euros quinzena

63 euros quinzena

84 euros quinzena

25 euros quinzena

50 euros quinzena

17 euros quinzena

33 euros quinzena

17 euros quinzena

33 euros quinzena

26 euros quinzena

43 euros quinzena

30 euros quinzena 45 euros quinzena

Quota gimnàs:
Mensual (de dilluns a dissabte.Horari vigent.)
Mensual tres dies setmana (Tres dies a triar)
Bàsic matins A (de 7 a 18:30 h de dilluns a dissabte)
Bàsic matins (de 7 a 13:00 h de dilluns a dissabte)
Quota +60 (tres dies a la setmana a triar)
Quota trimestral. Horari vigent. (41euros mes)
Quota semestral. Horari vigent. (36euros mes)

13 euros mes

22 euros mes

26 euros mes

43 euros mes

46euros mes

77 euros mes

26 euros mes

43 euros mes

47 euros mes

56 euros mes

25 euros mes

34 euros mes

37 euros mes

42 euros mes

47 euros mes

53 euros mes

46 euros mes
34 euros mes
34 euros mes
30 euros mes
25 euros mes
123 euros mes
216 euros semestre
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Públic objectiu
Abonat
Quota anual. Horari vigent (32euros mes)
Quota U.R.V. (10% despcompte en quotes mensuals presentant carnet URV)
Familiar tres persones (víncul familiar directe) de dilluns a dissabte
Quota diaria
Matricula quota diaria
Resta serveis:
Sauna
Jacuzzi
Padel (sense iluminació)
Padel (amb iluminació)
Taquilla petita
Taquilla gran
Material esportiu:
Tipus material
Banyador senyor
Banyador senyora
Banyador waterpolo senyor
Barnús waterpolo
Bossa
Buf
Casquet làtex
Casquet lycra
Casquet silicona
Gorro
Guants aiguagim
Motxilla
Pales
Pantalons CurtsTurbo
Pantalons Curts DS
Polo blanc
Polo blau
Samarreta blanca senyora
Samarreta blanca senyor
Samarreta blanca nen
Samarreta Club especial
Samarreta Club normal
Taps d'orella
Ulleres Montebara
Ulleres Montebara amb mirall
Ulleres Sil II
Ulleres Tamara
Xandall
Samarreta Gimnàs
Suadera Gimnàs
Complements:
Begudes de cola (màquina expendedora)
Aigua (màquina expendedora)
Isotòniques (màquina expendedora)
Caramels de pal (màquina expendedora)
Xiclets (màquina expendedora)
Pilotetes goma (màquina expendedora)
Barras proteines
Barras energetiques
Wey barritas
L.Carnitina
L.Carnitina Comp.
Fat Burners plus
Sportdrink Begudes
Begudaprotein plus 25cc
Begudaprotein plus 50cc
Whey protein
Beguda energetica
Sport pack
Oligosacaridos
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No abonat
384 euros any
Descompte 10%
92 euros mes
4 euros
60 euros

4 euros sessió
4 euros sessió
3 euros persona
4 euros persona
5 euros mes
9 euros mes

15,60
21,00
27,00
45,00
27,00
6,00
1,50
4,00
3,60
6,00
9,00
24,00
4,00
14,00
18,00
23,00
23,00
6,00
7,00
6,00
25,00
18,00
2,00
3,25
9,00
9,00
5,00
60,00
6,00
12,00

1,20
0,80
1,20
0,50
0,20
0,50
2
1
2
2
24
43
2
2
3,60
3,60
2
30
24

Preu
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Tipus material
Control Day Chitosan
Isotòniques

Preu
10 euros
2 euros

Servei massatges:
Sessió 30'
Solarium
Abonament 10 sessions solarium
Abonament 10 sessions body coach de 30'
Entrenador personal

20 euros
4 euros
30 euros
100 euros
25 euros hora

Contra l'objecte d'aquest anunci podeu 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'article 107.3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i als articles 8.1, 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 pugueu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d'acord amb el que
disposa l'article 58.2 in fine de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de
novembre de 1992.
Tarragona, 14 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.
Manuel Sanmartín Suñer.

2007/6429 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Urbanisme - Planejament

Anunci
Per delegació de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local, en la sessió
ordinària que tingué lloc el dia 26 de febrer de 2007, va aprovar
definitivament el projecte per l'abastament d'aigua potable a la urbanització Rodolat del Moro, del Pla parcial 21 del Pla general de
Tarragona, presentat per la Junta de Compensació, supeditant la
publicació de l'acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona als efectes de la seva executivitat, a la presentació del
projecte en suport informàtic.
A l'haver-se presentat el projecte en suport informàtic en data 22
de març de 2007, en el tràmit de notificació individual als propietaris
afectats, no s'ha pogut practicar la notificació adreçada als senyors:
1. Salvador Aras Poy
2. Maria Navarro Porta
3. Carmen Bofarull Boada.
Mitjançant el present anunci es notifica el tràmit expressat als dits
propietaris, o en el seu cas hereus, conforme disposa l'article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, significant-los que contra
l'objecte d'aquest anunci poden interposar, potestativament, recurs de
reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a partir de la data
següent a la de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona o, directament, recurs contenciós administratiu
davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona en el
termini de dos mesos comptats també des del dia següent al de la
publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la
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Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i sense perjudici que
puguin exercir qualsevol altre recurs que estimin procedent, d'acord
amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tarragona, 21 de maig de 2007. --- El secretari general, P.D.,
Manuel Sanmartín Suñer.

2007/6449 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament d'Obertura d'Establiments

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA
Sol·licitada per part de VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN,
SAU, representada pel Sr. Alberto Delgado Montero, llicència
ambiental - Annex II.2, per a la implantació d'un aparcament de
vehicles d'ús privat, ubicat a les dues plantes soterrànies de l'edifici
situat al Cr. Marquès de Montoliu, núm. 14, cantonada amb el Cr.
Joana Jugan, d'aquesta ciutat, se sotmet a informació pública la
sol·licitud i documentació que l'acompanya per un termini de VINT
(20) DIES, a comptar des del següent al de la publicació d'aquest
anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a fi de poder
consultar l'expedient en el Departament d'Obertura d'Establiments
d'aquest Ajuntament i formular al·legacions, de conformitat amb allò
que disposa l'art. 43 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'administració ambiental.
Tarragona, 18 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà Cervelló.

2007/6450 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament d'Obertura d'Establiments

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA
Sol·licitada per part del Sr. CLEMENTE HERNÁNDEZ MONCLÚS,
l'adequació d'una activitat, ja existent, a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, inclosa a
l'annex II.2, corresponent a l'activitat de GIMNÀS, situada al Cr. Smith,
núm. 37, baixos, es sotmet a informació pública la sol·licitud i documentació que l'acompanya per un termini de VINT (20) DIES, a
comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, a fi de poder consultar l'expedient en el Departament d'Obertura d'Establiments, d'aquest
Ajuntament i formular al·legacions, de conformitat amb allò que
disposa l'art. 5.3.b) del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual
es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés
d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les
dejeccions ramaderes.
Tarragona, 17 de maig de 2007. --- El secretari general, Ponç
Mascaró i Forcada.

2007/6451 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament d'Obertura d'Establiments

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA
Sol·licitada per part de CEMEX ESPAÑA, SA, representada pel
Sr. Pedro Pascual Beltrán, l'adequació d'una activitat, ja existent i
degudament legalitzada, a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la

intervenció integral de l'administració ambiental, que pertany a
l'annex-II.1, corresponent a l'activitat de RECEPCIÓ, EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE CIMENT (Oficines, Nau paletitzadora i
Nau sitges d'emmagatzematge), situada al Moll de Reus, s/n del Port
d'aquesta ciutat, es sotmet a informació pública la sol·licitud i documentació que l'acompanya per un termini de VINT (20) DIES, a
comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, a fi de poder consultar l'expedient en el Departament d'Obertura d'Establiments, d'aquest
Ajuntament i formular al·legacions, de conformitat amb allò que
disposa l'art. 5.2.b) del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual
es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés
d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les
dejeccions ramaderes.
Tarragona, 17 de maig de 2007. --- El secretari general, Ponç
Mascaró i Forcada.

2007/6463 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Departament de Contractació

Anunci
Aprovat inicialment per aquest Ajuntament el projecte d'arranjament de les escales del carrer Vapor (cent escales), amb un pressupost de 90.804,01 euros IVA inclòs en el preu, s'exposa al públic
pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, per a general coneixement i als efectes que es pugui
examinar en el Departament de Contractació i presentar les al·legacions que es creguin oportunes. La qual cosa es fa públic en
compliment del disposat en l'article 235.2 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i l'article 37 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Tarragona, 22 de maig de 2007. --- El secretari general, acctal.,
Josep Magriñà i Cervelló.

MANCOMUNITATS
2007/6209 – MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
TORTOSA - ROQUETES

Anunci
L'Assemblea General de la Mancomunitat, en sessió ordinària de
data 11 de maig de 2007, va adoptar l'acord següent:
"Atesa la resolució de Presidència 14/2006, de data 12 de
desembre, proposant a l'Assemblea General de la Mancomunitat la
iniciació d'expedient d'expropiació forçosa per a l'execució del denominat Projecte Bàsic i d'Execució de la Urbanització de la carretera
de Roquetes a Jesús, que va ser aprovat inicialment per aquest òrgan
màxim supramunicipal, en sessió celebrada el dia 13 de setembre de
2006, entenent-se aprovat definitivament, al no haver-se presentat
al·legacions ni reclamacions durant el termini d'informació pública,
segons consta en diligència de 6 de desembre de 2006.
Atès que l'Assemblea General de la Mancomunitat, en la sessió
extraordinària de data 20 de desembre de 2006, va aprovar l'inici
de l'expedient d'expropiació per a l'execució del Projecte Bàsic i
d'Execució de la Urbanització de la carretera de Roquetes a Jesús.
Atès que durant el termini d'informació pública de 20 dies s'han
presentat al.legacions perquè en relació a les finques objecte d'ex-
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propiació es rectifiquessin errors en la relació de béns i drets si bé no
s'ha formulat cap oposició per raons de fons o forma a l'expropiació.
Per tant, és procedent acordar l'aprovació definitiva de la relació
de béns i drets a expropiar.
Vista la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954,
el seu Reglament de 26 d'abril de 1957 i article 8.1.d) 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 municipal.
Per tot això, l'Assemblea General de la Mancomunitat de
Municipis Tortosa - Roquetes adopta els següents acords:
PRIMER. APROVAR DEFINITIVAMENT la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l'efecte i la descripció de béns
i drets afectats per l'expropiació, en ordre a l'execució del projecte
esmentat que s'acompanya com a annex, formant-ne part.
SEGON. FIXAR les indemnitzacions que es detallen a continuació, segons relació de béns que s'adjunta, com annex, a aquesta
proposta:
-

FINCA
FINCA
FINCA
FINCA
FINCA
FINCA
FINCA
FINCA
FINCA
FINCA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8.833,13
7.691,25
5.418,00
1.627,50
8.016,75
70.104,85
2.047,50
3.328,50
7.491,75
1.863,75

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

TERCER. COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets
que s'expropien que, en un termini de 20 dies hàbils des de la notificació d'aquests acords, poden convenir amb la Mancomunitat de
Municipis Tortosa - Roquetes, lliurement i per avinença, l'alienació
dels esmentats béns i drets i el termini de desallotjament. Si en aquest
termini la Mancomunitat no rep cap proposta o bé rebutja les presentades, s'entendrà que no ha estat possible arribar a l'adquisició per
avinença i continuarà el procediment expropiatori.
QUART. INICIAR l'expedient de fixació del preu just dels béns i
drets respecte a l'alienació dels quals no s'hagi aconseguit l'avinença
segons l'apartat anterior, mitjançant l'obertura de les peces separades
corresponents, un cop siguin ferms aquests acords.
CINQUÈ. PUBLICAR aquests acords al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, als taulers d'edictes d'ambdós municipis i a
un dels diari de major circulació de la província, i que així mateix
siguin notificats personalment als interessats".
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar, potestativament, recursos de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a partir
de la data següent d’aquesta notificació, o directament recurs
contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa-administrativa.
ANNEX
RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DE BÉNS
I DRETS AFECTATS
FINCA NÚM. 1
- EMPLAÇAMENT: Polígon 52, parcel·la 74, Horta (Roquetes)
- TITULAR: Inmobiliaria Blanch Codorniu, S.L.
- REF CADASTRAL: 43135A052000740000MB
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 6.320 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl no urbanitzable.
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- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Residencial.
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 264 m2.
FINCA NÚM. 2
- EMPLAÇAMENT: Polígon 52, parcel·la 115, Horta (Roquetes).
- TITULAR: Aurelio Mencía Muñoz i Rosa Subirats Baiges.
- REF CADASTRAL: 43135A052001150000MM.
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 5475 m2.
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl no urbanitzable.
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Residencial.
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 208 m2.
FINCA NÚM. 3
- EMPLAÇAMENT: Polígon 52, parcel·la 116, Horta (Roquetes)
- TITULAR: Casimiro Mencía Muñoz
- REF CADASTRAL: 43135A052001160000MO
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 5475 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl no urbanitzable.
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Residencial.
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 112 m2.
FINCA NÚM. 4
- EMPLAÇAMENT: Polígon 52, parcel·la 20, Horta (Roquetes)
- TITULAR: Rosa Baiges Valldepérez
- REF CADASTRAL: 43135A052000200000MF
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 1080 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl no urbanitzable.
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Agrícola.
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 26 m2.
FINCA NÚM. 5
- EMPLAÇAMENT: Polígon 52, parcel·la 18, Horta (Roquetes)
- TITULAR: Teresa Alberich Cid
- REF CADASTRAL: 43135A052000180000MM
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 6226 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl no urbanitzable.
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Agrícola.
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 199 m2.
FINCA NÚM. 6
- EMPLAÇAMENT:Carretera Roquetes/Jesús, núm. 23 (Tortosa)
- TITULAR: Sitones SA Promocions Immobiliàries
- REF CADASTRAL: 0024501BF9202C0001TB
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 43.863 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
PGOU Tortosa 1986 Sòl urbanitzable programat
PGOU Tortosa 2006 Clau E-Sistema d'Equipaments Públics
Subclau Ee-Equipament Esportiu
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Indefinit
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 1409 m2.
FINCA NÚM. 7
- EMPLAÇAMENT: Polígon 49 parcel·la 86, Sant Bernabé,
(Tortosa)
- TITULAR: Ana Castelló Gisbert
- REF CADASTRAL: 43157A049000860000KO
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 6.452 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl no urbanitzable
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Agrícola
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 120 m2.
FINCA NÚM. 8
- EMPLAÇAMENT: Polígon 49 parcel·la 90, Sant Bernabé,
(Tortosa)
- TITULAR: Gerardo Espuny Blanch i Josefa Mestre Ferré.
- REF CADASTRAL: 43157A049000900000KK
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 2.468 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl no urbanitzable
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Agrícola
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 79 m2.
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Dimecres, 30 - 5 - 2007

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 125
FINCA NÚM. 9
- EMPLAÇAMENT: Polígon 49 parcel·la 91, Sant Bernabé,
(Tortosa)
- TITULAR: Santiago Farreny Virgili
- REF CADASTRAL: 43157A049000910000KR
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 12.340 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl no urbanitzable
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Agrícola
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 369 m2.
FINCA NÚM. 10
- EMPLAÇAMENT: Polígon 52, parcel·la 117, Horta (Roquetes)
- TITULAR: Ana Maria Jardí Baiges
- REF CADASTRAL: 43135A052001170000MK
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 1.122 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: Sòl no urbanitzable.
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: Agrícola.
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 28 m2.

Roquetes, 18 de maig de 2007. --- El president de la
Mancomunitat Tortosa - Roquetes (il·legible).

2007/6416 – MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
TORTOSA - ROQUETES

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA
Que segons el que estableixen els art. 59.4 i 60 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que no
havent-se pogut notificar, per ser desconegut l'interessat i/o el lloc on
practicar-se la mateixa, es fa pública notificació de la iniciació, per
part de la Mancomunitat de municipis Tortosa-Roquetes, per a l'execució del denominat Projecte Bàsic i d'Execució de la Urbanització
de la carretera de Roquetes a Jesús, de l'expedient expropiatori que
es relaciona a continuació:
FINCA NÚM. 6
- EMPLAÇAMENT: Carretera Roquetes/Jesús, núm. 23 (Tortosa)
- TITULAR: Sitones, SA, Promocions Immobiliàries
- REF CADASTRAL: 0024501BF9202C0001TB
- SUPERFÍCIE DEL SÒL SEGONS CADASTRE: 43.863 m2
- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
PGOU Tortosa 1986 Sòl urbanitzable programat
PGOU Tortosa 2006 Clau E-Sistema d'Equipaments Públics
Subclau Ee-Equipament Esportiu
- ÚS ACTUAL DE LA FINCA: indefinit
- SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 1409 m2.
- S'ha fixat una indemnització de 70.104,85 euros.
Els interessats disposen d'un termini de 20 dies hàbils des de la
publicació per convenir amb la Mancomunitat de Municipis TortosaRoquetes, lliurement i per avinença, l'alienació dels esmentats béns i
drets i el termini de desallotjament. Si en aquest termini la
Mancomunitat no rep cap proposta o bé rebutja les presentades, s'entendrà que no ha estat possible arribar a l'adquisició per avinença i
continuarà el procediment expropiatori, iniciant-se, l'expedient de
fixació del preu just dels béns i drets respecte a l'alienació dels quals
no s'hagi aconseguit l'avinença, mitjançant l'obertura de les peça
separada corresponent, un cop sigui ferm aquest acord

Roquetes, 22 de maig de 2007. --- El president de la
Mancomunitat Tortosa - Roquetes (il·legible).

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS SOCIAL
2007/6421 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

Edicto
Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los
autos seguidos ante este Juzgado de lo Social n.º 2 con el n.º
1054/2006 a instancias de OUAKKA MOHAMED en reclamación
de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se cita a Inprocons Tarraco
2003, S.L., en ignorado paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social sito en Avda. Ramón y Cajal n.º 51-53, entlo.
esc. B, el próximo día 15 DE OCTUBRE DE 2007 A LAS 10:30
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y subsiguiente juicio, caso de no lograrse avenencia, y al
que concurrirá con todos los medios de prueba de que intente
valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia del demandado y que las siguientes notificaciones se
harán en estrados.
Dado en Tarragona, a veintitrés de mayo de dos mil siete. --- EL
SECRETARIO JUDICIAL (ilegible).

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
2007/5699 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN DE FALSET

Edicto
D.ª Sonia Gozálvez Castillo, jueza de Primera Instancia e Instrucción
de Falset y su partido, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue expediente de declaración de herederos abintestato con el n.º 113/07 instado por D. José Luis Abelló
Cervera de sus padres D. Claudio Abelló Llorens y D.ª Carmen
Cervera Torné, nacido el primero en El Molar (Tarragona) el 2 de
junio de 1900 y la segunda en Bellmunt del Priorat el 22 de febrero
de 1906, cuyo último domicilio fue en Bellmunt, c/ Major, 22,
donde fallecieron con fecha 12 de septiembre de 1965 el Sr.
Claudio y con fecha 23 de marzo de 1994 la Sra. Carmen, sin
haber otorgado disposición testamentaria alguna, siendo reclamantes
de su herencia sus hijos Juan y José Abelló y de Jaime y Francisca a
Juan y José Abelló Cervera por partes iguales.
Por medio del presente y conforme a lo establecido en el art.
984 de la LEC se llama a todas aquellas personas que se crean en
igual o mejor derecho a dicha herencia para que en el plazo de
treinta días comparezcan ante este Juzgado para reclamarla, bajo
apercibimiento de pararles el perjuicio a que haya lugar en
derecho.
Para que sirva de llamamiento en forma expido el presente, en
Falset, a 3 de mayo de 2007. --- La jueza de Primera Instancia
(ilegible). --- El secretario (ilegible).

