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ADMINISTACIÓ DE L’ESTAT

MINISTERI PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

2008/13559 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN TARRAGONA

Infracciones Administrativas

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la noti-
ficación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona,
a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
infracciones Administrativas de la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona, ante la cual les asiste el derecho de alegar lo que en su
defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente
en el boletín oficial o diario oficial correspondiente.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictaran las oportunas resoluciones.

Nº. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. LOCALIDAD ART. INFRINGIDO IMPORTE)
1068/8 PABLO GALLEGO GALLEGO 39733039X SALOU 25.1 L. O. 1/92 301,11
1079/8 DAVID DE LA FUENTE SANCHEZ 47771070R ELS PALLARESOS 25.1 L. O. 1/92 301,11
1126/8 HECTOR VEA BRUGUES 47774331L VALLS 25.1 L. O. 1/92 301,11
1127/8 DANIEL POY HERRERA 56064590C TORTOSA 25.1 L. O. 1/92 301,11
1131/8 JOAN ISERN SOLE 39737202X VALLS 25.1 L. O. 1/92 301,11
1134/8 JOFRE PLA PAMIES 46648789M CERDANYOLA VALLES 25.1 L. O. 1/92 301,11
1137/8 JAUME VERNET ESPAÑOL 77785353C VALLS 25.1 L. O. 1/92 301,11
1141/8 BALTASAR BORJABAD ORTEGA 47607918B AMPOSTA 25.1 L. O. 1/92 301,11
1144/8 MIGUEL ANGEL TURIENZO ESTEBAN 39700993A TARRAGONA 25.1 L. O. 1/92 301,11
1146/8 ANTONIO MATA GONZALEZ 48002862E VILA-SECA 25.1 L. O. 1/92 301,11
1147/8 PEDRO GALERA GIRONA 39670106M TARRAGONA 25.1 L. O. 1/92 301,11
1148/8 PAU COLL COBOS 48009128D CONSTANTI 25.1 L. O. 1/92 301,11
1149/8 MARIA DEL VALLE MACIAS PINEDA 39904176G TARRAGONA 25.1 L. O. 1/92 301,11
1151/8 FERNANDO VERA GALINDO 39879544M TARRAGONA 25.1 L. O. 1/92 301,11
1155/8 JOEL GUIRAO ALUJAS 48008479G TARRAGONA 25.1 L. O. 1/92 602,22
1160/8 HICHAM EL BOUZIDI X4242494Y L'AMETLLA DE MAR 25.1 L. O. 1/92 602,22
1162/8 JUAN GIMENEZ MOLINA 36599446P TARRAGONA 25.1 L. O. 1/92 450,11
1170/8 OCEA ROSCAPANA MANERO 48011343Q EL CATLLAR 25.1 L. O. 1/92 301,11
1181/8 DAVID MACHARASHVILI X6865946D TARRAGONA 25.1 L. O. 1/92 450,11
1184/8 ALBERTP REBOLLO HERNANDEZ 39906985F TARRAGONA 25.1 L. O. 1/92 450,11

Tarragona, 24 de octubre de 2008. --- La secretaria general,
Carmen Puértolas Sanz.

2008/13553 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA

Unidad de Extranjería

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifi-
cación de las resoluciones recaídas en los expedientes que se indican

dictadas por la autoridad competente, según la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social reformada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 diciembre, y por la Ley Orgánica
14/2003, de 20 de noviembre y su Reglamento de desarrollo
aprobado por R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre (BOE del 7-
01-2005), a las personas que se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que son firmes en la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, ante esta Subdelegación de
Gobierno recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona, o en el tablón de anuncios del
ayuntamiento correspondiente, o recurso contencioso administrativo
en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tarragona. 

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. 

Tarragona, 23 de octubre de 2008. --- LA SECRETARIA
GENERAL, CARMEN PUÉRTOLAS SANZ.

SOLICITANTE REFERENCIA EXPEDIENTE MUNICIPIO
AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: DENEGADO
ANIBAL MENDOZA MENDOZA 430020070040421 REUS
SAQIB HUSSAIN ZAIDI 430020080008017 TARRAGONA

AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: INADMISION A TRAMITE
MR EJAZ SALEEM 430020080012062 TARRAGONA
MAROUANE LAKTAMI 430020080014276 TARRAGONA
SHAHZAD PARVEZ 430020080017110 TARRAGONA

AUTORIZACION RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1 RENOVACION: INADMISION A TRAMITE
ROSA CARMITA CAMACHO RIVERA 439920080023323 TARRAGONA

AUTORIZACION RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION: INADMISION A TRAMITE
SAID AKCHA 430020080026051 CALAFELL
LAHCEN AIT EL BACHA 430020080026796 TARRAGONA
LUIS EDGAR RAMIREZ ROMERO 430020080027106 TARRAGONA
AZIZ BRITAL 430020080026525 TARRAGONA
MOHAMED AMINE MOUALLIM 430020080026712 TARRAGONA

AUTORIZACION RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A INICIAL: ARCHIVADO
HERMANOS BOUKNOUCH SCP 430020080013396-ABDELOUAHED

AKHMIRACH TARRAGONA
SHERIF ALITI 430020080003467-VALON KURTESHI TARRAGONA
ALIMENTACION SIRVENT SL 430020080010222-MADA NDIAYE CAMBRILS
ANNA BROWN S.L. 430020080016760-DEEPAK SAWLANI TARRAGONA

2008/13557 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA

Unidad de Extranjería

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifi-
cación de las resoluciones recaídas en los expedientes que se indican
dictadas por la autoridad competente, según la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social reformada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 diciembre, y por la Ley Orgánica
14/2003, de 20 de noviembre y su Reglamento de desarrollo
aprobado por R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre (BOE del 7-
01-2005), a las personas que se relacionan, ya que habiéndose
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intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no agotan la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, o en el tablón de
anuncios del ayuntamiento correspondiente, ante el Sr. Delegado del
Gobierno en Cataluña, transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso de este derecho las resoluciones serán firmes.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. 

Tarragona, 24 de octubre de 2008. --- LA SECRETARIA
GENERAL, CARMEN PUÉRTOLAS SANZ.

SOLICITANTE REFERENCIA EXPEDIENTE MUNICIPIO
AUTORIZACION RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 2 RENOVACION: DENEGADO
FAOUZI REBEIZ 439920080018888 CAMBRILS
MOHAMED BOUICHFAR 430020080026839 SALOU

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

2008/13503 – CONSELL COMARCAL DE LA CONCA
DE BARBERÀ

Edicte

Per resolució de Presidència núm. 101/08, de 15 d'octubre de
2008, la presidència del Consell Comarcal ha delegat, de confor-
mitat amb l'establert als articles 21.3 i 23 .4 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 13.2 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i altra legislació concordant,
l'exercici de les atribucions que es relacionen en la Junta de Govern. 

- Les facultats de contractació, de conformitat amb les bases
d'execució del pressupost i d'aprovació de projectes dins l'àmbit
competencial propi, no atribuïdes al Consell d'administració de
l'organisme de gestió i control del servei de residus.

I en el Consell d'administració de l'Organisme de Gestió i Control
del Servei de Residus:

- Les facultats de contractació, d'aprovació de projectes dins
l'àmbit competencial propi, dins l'àmbit de la recollida, trac-
tament i transport de residus, així com la gestió i control de les
instal·lacions de tractament de residus, deixalleries comarcals i
serveis mòbils.

De conformitat amb el que estableix l'article 43 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, la delegació es eficaç des de
l'endemà de la data del decret. Sens perjudici de la seva publicació
en el BOPT i tindran caràcter indefinit, llevat dels casos que s'exerciti
la potestat d'avocació.

S'exposa al públic per a coneixement general. 

Montblanc, 17 d'octubre de 2008. --- El secretari, Xavier Salvadó
i Vives.

2008/13531 – CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Edicte

En Pere Martí i Vinaixa, president del Consell Comarcal de la
Terra Alta, d'acord amb allò que disposa l'article 158, núm. 2, en

relació amb l'article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
que en contra del acord d'aprovació inicial de l'expedient núm. 2 de
modificació del pressupost de 2008, adoptat en sessió plenària de
26 de setembre de 2008, no s'ha presentat cap reclamació, per la
qual cosa s'entén elevat a definitiu, quedant el pressupost de l'exercici
de 2008, resumit per capítols, tal com segueix:

DESPESES
CAP. DENOMINACIÓ IMPORT
1 Despeses de personal 1.364.666'09 euros
2 Despeses en béns corrents i serveis 1.445.595'97 euros
3 Despeses financeres 3.000'00 euros
4 Transferències corrents 118.903'36 euros
6 Inversions reals 513.128'40 euros
7 Transferències de capital 1.629.426'50 euros

TOTAL 5.074.720'32 euros

INGRESSOS
CAP. DENOMINACIÓ IMPORT
3 Taxes i altres ingressos 62.200'00 euros
4 Transferències corrents 2.749.914'93 euros
5 Ingressos patrimonials 35.000'00 euros
7 Transferències de capital 552.286'92 euros
8 Actius financers 1.675.318'47 euros

TOTAL 5.074.720'32 euros

Gandesa, 28 d'octubre de 2008. --- El president (il·legible).

AJUNTAMENTS

2008/13538 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Anunci

Altafulla, vint-i-set d'octubre de dos mil vuit.

Atès que d'acord amb la resolució de 28 d'abril de 2005 de la
presidenta del Instituto Nacional de Estadística i del director general
de Cooperación Local referents a la caducitat de les inscripcions
padronals d'estrangers no comunitaris sense autorització de
residència permanent que no siguin renovades cada dos anys, es va
comunicar a totes les persones, que tot seguit es relacionen, que
tenien que procedir a la renovació de la seva inscripció al padró
municipal d'habitants, ja que de no fer-ho hauriem de donar-los de
baixa per caducitat (BBC).

Atès que ha transcorregut el termini per renovar la seva inscripció
padronal sense haver-la fet efectiva.

AQUESTA ALCALDIA ACORDA:
Primer. Declarar la caducitat de la inscripció padronal i acordar

la seva baixa del padró municipal d'habitants d'Altafulla de les
persones que tot seguit es relacionen:

NOM i COGNOM
HASSAN SEKHSOUKH

Segon. Notificar la present resolució a totes les persones afec-
tades, d'acord amb els procediments previstos a la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde de l'Ajuntament d'Altafulla, Sr.
Josep Mª Gené i Torrell, davant meu el secretari que dóna fe.

L'ALCALDE (il·legible). --- EL SECRETARI (il·legible).
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2008/13544 – AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Anunci

El dia 29 de setembre de 2008, el Ple de l'Ajuntament va
aprovar inicialment els expedients núm. 11 i 12 de modificació del
pressupost. Durant el termini d'exposició al públic des de la publi-
cació al BOP de Tarragona núm. 233 de 8 d'octubre, no s'han
presentat reclamacions, pel que l'aprovació es pot considerar defi-
nitiva. Als efectes del que disposa la legislació vigent, es fa pública
la modificació:

Consignació Modificac. Consignació
INGRESSOS Inicial 2008 2008 Definitiva 2008

Capítol 1 Impostos Directes 7.097.578,03 0,00 7.097.578,03
Capítol 2 Impostos Indirectes 862.500,00 0,00 862.500,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 12.685.901,74 13.500,00 12.699.401,74
Capítol 4 Transferències corrents 5.483.127,93 523.043,75 6.006.171,68
Capítol 5 Ingressos Patrimonials 230.209,74 0,00 230.209,74
Capítol 6 Alienació Inversions 4.458.503,00 -452.310,78 4.006.192,22
Capítol 7 Transferències de capital 1.174.039,32 800.766,00 1.974.805,32
Capítol 8 Variació Actius Financers 4.000,00 8.461.522,07 8.465.522,07
Capítol 9 Variació Passius Financers   1.617.404,52              0,00   1.617.404,52

33.613.264,28 9.346.521,04 42.959.785,32

Consignació Modificac. Consignació
INGRESSOS Inicial 2008 2008 Definitiva 2008

Capítol 1 Personal 8.520.755,02 297.052,59 8.817.807,61
Capítol 2 Compra de bens i serveis 6.037.596,75 597.545,07 6.635.141,82
Capítol 3 Interessos 548.044,44 0,00 548.044,44
Capítol 4 Transferències corrents 809.294,82 73.764,02 883.058,84
Capítol 6 Inversions 15.897.201,01 8.098.401,00 23.995.602,01
Capítol 7 Transferències de capital 130.354,83 279.758,36 410.113,19
Capítol 8 Variació Actius Financers 4.000,00 0,00 4.000,00
Capítol 9 Variació Passius Financers   1.666.017,41              0,00   1.666.017,41

33.613.264,28 9.346.521,04 42.959.785,32

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Amposta, 28 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Manel Ferré
Montañés.

2008/13545 – AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Edicte

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament realitzat el dia 27 d'octubre de
2008 l'expedient num.13 de modificació del pressupost general de
l'Ajuntament, s'exposa al públic a les oficines d'Intervenció per un
termini de 15 dies, durant els quals s'admetran reclamacions davant
la corporació, que les haurà de resoldre en 30 dies. Transcorregut
aquest període sense resolució expressa, s'entendran denegades,
d'acord amb el que indica la legislació vigent.

Amposta, 28 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Manel Ferré
Montañés.

2008/13546 – AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Edicte

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament realitzat el dia 27 d'octubre de
2008 l'expedient núm.14 de modificació del pressupost general de
l'Ajuntament, s'exposa al públic a les oficines d'Intervenció per un

termini de 15 dies, durant els quals s'admetran reclamacions davant
la corporació, que les haurà de resoldre en 30 dies. Transcorregut
aquest període sense resolució expressa, s'entendran denegades,
d'acord amb el que indica la legislació vigent.

Amposta, 28 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Manel Ferré
Montañés.

2008/13580 – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte

D'acord amb el que disposa la Llei 6/1985, d'1 de juliol, del
poder judicial i el Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges
de Pau, és necessari iniciar el procediment per a l'elecció del jutge
de Pau titular com sigui que està a punt de finalitzar el mandat de
l'actual.

D'acord amb l'art. 101 de la LOPJ i 5 del RJP es fa pública la
convocatòria per cobrir la plaça de jutge de Pau titular del terme
municipal de l'Arboç i, s'obre un termini de 20 dies hàbils a comptar
a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP  de
Tarragona perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin
les condicions legals ho sol·licitin per escrit, adjuntant un currículum
vitae (en el qual s'ha d'especificar, entre altres, l'activitat  que
s'exerceix actualment), així com fotocòpia del DNI

D'acord amb l'art. 1.2 del RJP han de reunir-se els següents
requisits: 

- Ser espanyol
- Ser major d'edat 
- No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat de l'art. 303

LOPJ, el qual disposa que estan incapacitats per l'ingrés en la
carrera Judicial els impedits física o psíquicament per la funció
judicial; els comdemnats per delicte dolos mentre no hagin
obtingut rehabilitació; els processats o inculpats per delicte
dolos en tant no siguin absolts o es dicti interlocutoria de sobre-
seïment, i els que no estiguin en ple exercici dels seus drets
civils.

L'Arboç, 23 d'octubre de 2008. --- L’alcalde, Joan Plana i Pons.

2008/13526 – AJUNTAMENT DE BARBERÀ DE LA CONCA

Anunci

Aprovats inicialment per acord del Ple municipal de data
22/10/2008 els projectes de les obres següents: Substitució enllu-
menat públic, fase 1 i Urbanització de la plaça de l'Hospital que han
estat redactats per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal de
la Conca de Barberà, s'anuncia que restaran exposata al públic pel
termini de 30 dies a comptar des del dia següent al d'aquesta publi-
cació al BOPT, a fi de poder-los examinar i presentar, si s'escau, les
al·legacions que es creguin oportunes. Si durant l'esmentat termini no
se'n presentés cap es consideraran definitivament aprovats.

Barberà de la Conca, 27 d'octubre de 2008. --- El secretari,
Josep Maria Caffarel Serra.

2008/13583 – AJUNTAMENT DE BENISSANET

Anunci

Aquest Ajuntament, mitjançant acord de Ple de data 25 d'abril de
2008, ha aprovat l'expedient de modificació pressupostària
3/2007, per incorporació de crèdit extraordinari, i l'exposa al
públic a la Secretaria de l'ajuntament, en el termini de quinze dies
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hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions davant aquesta corpo-
ració.

En el supòsit que no se'n presentin, l'acord inicial esdevindrà defi-
nitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Benissanet, 25 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Fidel Ciurana
Chorto.

2008/13577 – AJUNTAMENT DE CAMARLES

Edicte

Per donar compliment a l'establert per l'article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, es publica
aquest edicte als efectes de notificar les denúncies per infracció de les
normes de trànsit i circulació urbana als interessats que a sota es rela-
cionen, ja que havent-se intentat o per trobar-se en localització desco-
neguda, no s'ha pogut practicar.

L'alcalde-president ha adoptat la resolució següent en exercici de
les facultats conferides per l'article 68 del Reial Decret Legislatiu
339/1990, de 2 de març, i l'article 15 del RD 320/94, de 25 de
febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador
en matèria de trànsit circulació de vehicles i seguretat viària, modificat
pel RD 137/2000, de 4 de febrer.

"Vista la denúncia formulada contra els conductors dels vehicles,
els titulars dels quals són les persones que es relacionen en el full
annex, com presumptes responsables del fet anotat, que constitueix
una infracció d'allò que disposa el RDL 339/1990, de 2 de març,
pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit circulació de
vehicles i seguretat viària  i disposicions que la desenvolupen, HE
RESOLT:

1. Iniciar el corresponent procediment sancionador, essent el
Negociat de Multes i Sancions el seu òrgan instructor i
l'Alcalde, l'òrgan competent per resoldre.

2. En cas de  no conformitat amb la denúncia podeu, en el
termini de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent
de la notificació, formular un escrit de descàrrec, amb les
al·legacions que estimeu procedents i proposar les proves que
considereu oportunes, d'acord amb el previst a l'art. 79/del
RDL 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text arti-
culat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat
viària.

Com titular del vehicle, si no vàreu cometre la infracció, en el
mateix termini, haureu d'identificar al conductor responsable de la
infracció, assenyalant nom i cognoms, DNI i domicili. Us advertim
que si incompliu aquesta obligació sense causa justificada, sereu
sancionats com a autor de falta greu, segons l'article 72.3 el RDL
339/1990, de 2 de març.

Si no presenteu al·legacions i/o prova, o si no figuren en el
procediment  ni són tinguts en compte a la resolució altres fets i altres
al·legacions i proves que les adduïdes per la persona interessada, es
donarà per acabat el procediment sancionador i es considerarà
proposta de resolució, emb els efectes que preveu l'art. 13.2 el RD
1398/1993, de 4 d'agost, que aprova el Reglament per a l'exercici
de la protestat sancionadora."

PAGAMENT DE LA MULTA
L'import de la multa es podrà pagar, abans que es dicti la reso-

lució de l'expedient sancionador, amb una reducció del 30 % sobre
la quantia consignada correctament en el butlletí de denúncia o, en
el seu defecte, en la notificació posterior d'aquesta per l'instructor.

S'exceptuen d'aquest supòsit les infraccions en matèria
d'Assegurança Obligatòria de Vehicles.  

FORMA DE PAGAMENT
Per efectuar el pagament de la multa pot utilitzar una de les moda-

litats següents:

1. Mitjançant el pagament de l'import en metàl·lic a la Caixa
d'aquest Ajuntament, amb la presentació d'aquesta notifi-
cació de denúncia.

2. Mitjançant gir postal dirigit a aquest Ajuntament, indicant en
l'apartat TEXT de l'imprès les següents dades: número d'expe-
dient, data de denúncia i matrícula del vehicle.

Núm. Exp. Denunciat Localitat Matrícula Data Article Import
281\08 Alain Marie Le Got 08014 Barcelona 3007 DVP 09/07/08 18.1 90.15 euros
449\08 Ionela Sterea Ramona 43519 Perelló 4016 DSY 23/08/08 18.1 90.15 euros
453\08 J.M Artiles Roqueta 07190 Esporles 2372 CFW 23/08/08 18.1 60.10 euros
486\08 Vicente Bernad Villarroya 43894 Camarles 6584 DCF 23/08/08 18.1 90.15 euros
492\08 Sara Natividad Bertomeu

Muria 28027 Madrid 3360 BHR 23/08/08 18.1 60.10 euros
500\08 José Ramón Toledo Felipe Andorra la Vella B 9961 OF 24/08/08 18.1 60.10 euros
547\08 Ioan Anton Lacatus 43580 Deltebre T 7920 AV 24/08/08 18.1 120.20 euros
550\08 Fco de Paula Bel Homedes 43500 Tortosa T 3711 BD 24/08/08 18.1 60.10 euros
557\08 Antonio Velasco Alvarez 43500 Tortosa 9466 DBL 24/08/08 18.1 60.10 euros
572\08 Britin Sl 43870 Amposta 9085 DFW 24/08/08 18.1 60.10 euros
573\08 Mamby Keita 43870 Amposta T 3504 AX 24/08/08 18.1 60.10 euros
578\08 Hilario Franch Franch 43580 Deltebre 4592 CBN 29/08/08 18.1 90.15  euros
579\08 Luis Martin Santos 43500 Tortosa 2708 DTL 29/08/08 18.1 60.10 euros
588\08 Olivia Ribes Miralles 43580 Deltebre 7109 FSN 29/08/08 18.1 60.10 euros
593\08 Trinitario Mulet Melich 43500 Tortosa 0496 DFY 29/08/08 18.1 90.15 euros
598\08 Elvira Sole Gendre 43500 Tortosa 8720 CRH 29/08/08 18.1 90.15 euros
605\08 Carmen Arasa Lleixa 43510 Tortosa T 2971 AY 11/09/08 18.1.A 48.08 euros
607\08 Carmen Arasa Lleixa 43510 Tortosa T 2971 AY 11/09/08 47.2.C 48.08 euros
608\08 Kublor Hermann Robert 43895 L'Ampolla 6575 DLB 29/08/08 37.1.N 48.08 euros
622\08 Maria Carrillo Collado 43480 Vila Seca 5899 FXJ 08/09/08 18.1 90.15 euros

Camarles, 27 d'octubre de 2008. --- La secretària, Teresa ROCA
I CASTELL.

2008/13534 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte

La Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 17 d'octubre
de 2008, va aprovar les bases específiques i la convocatòria que
regirà el següent procés de selecció: 

- 1 plaça de tècnic de joventut, laboral fix, assmilada grup A2,
a cobrir pel sistema de concurs-oposició lliure

Aquestes bsaes es publicaran al BOPT, es troben inserides en el
tauler d'edictes municipal i es poden consultar a l'adreça electrònica:
http://www.cambrils.org (Recursos Humans: Processos de selecció),
així com les bases generals. Les instàncies es presentaran dins el
termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última
publicació de l'anunci de la última convocatòria en el BOPT o DOGC

Cambrils, 24 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Robert Benaiges
Cervera.

BASES ESPECIFIQUES PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A DE JOVENTUT

1. Objecte de la convocatòria. I definició de del lloc.
És objecte de la convocatòria la selecció, pel sistema de concurs

oposició, d'una plaça de Tècnic/a de Joventut, assimilada al
Subgrup A2, prevista en l'oferta d'ocupació pública i en la plantilla
de personal laboral d'aquest Ajuntament.

Tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques es
regirà pel que disposen les bases generals, aprovades per la
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Comissió de Govern de l'Ajuntament el 26.03.2001 i publicades en
el BOPT núm. 80, de 06.04.2001.

Funcions a desenvolupar:
Anàlisi de la realitat juvenil i diagnosi. Elaboració de plans i

projectes per a joves, i seguiment executiu d'aquests. Coordinació
interdepartamental i insterinstitucional. Disseny, desenvolupament i
avaluació de la política municipal de joventut. Gestió dels recursos
materials, físics i econòmics de l'àrea de Joventut. Disseny, implemen-
tació i avaluació de programes per a joves. Direcció tècnica i admi-
nistrativa de l'àrea de joventut. Gestió del personal adscrit a l'àrea de
joventut. Interlocució amb el Regidor de l'àrea de joventut. Altres
tasques que li encomanin. 

Dedicació: Jornada completa. La jornada es desenvoluparà prin-
cipalment de 8 a 15, de dilluns a divendres, sens perjudici que, per
necessitats del servei i/o atendre els actes o activitats realitzades pel
departament, s'hagi de treballar per les tardes o caps de setmana.

Atenent el principi de legalitat i el de jerarquia normativa, tant les
Bases específiques com les Bases Generals que regeixen aquest
procés han de ser interpretades segons el nou Estatut Bàsic de la
Funció Pública, per la qual cosa, qualsevol base que contradigui o
s'oposi a aquest ha de ser reemplaçada per l'article corresponent de
la Llei 7/2007.

Les bases, els models normalitzats, així com informació referent
als processos i situació dels aspirants, es podran consultar i obtenir en
l'adreça electrònica de l'Ajuntament de Cambrils, www.cambrils.cat,
Departament de Persones (Recursos humans ).

2. Requisits necessaris
A més de les condicions exigides en les bases generals, els

candidats hauran de tenir els següents requisits:
a) Estar en possessió de titulació universitària de grau mig,

Diplomatura o equivalent. 
b) Coneixements de nivell de suficiència de català (certificat

C) Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits
de llengua catalana haurà de superar una prova específica
en el moment que es determini. 
L'acreditació, les excepcions i altres aspectes referents als
coneixement del català exigits, com a requisit o com a
mèrit, en els processos de selecció del personal de les
Administracions públiques de Catalunya es regeixen per la
normativa sectorial de la Generalitat de Catalunya.

3. Drets d'examen es fixen en 29,49 euros.

4. Procés de selecció
El Tribunal estarà format per un mínim de tres persones i podrà

establir i/o modificar l'ordre en què s'han de realitzar les proves o els
exercicis.

4.1 Fase d'oposició
Constarà dels següents exercicis obligatoris i eliminatoris:

4.1.1 Exercici teòric. Consistirà en desenvolupar per escrit,
durant un període màxim de 2 hores, dos temes extrets
a l'atzar, un de cada part del temari. Aquest exercici
serà qualificat fins a un màxim de 10 punts per tema,
valorant-se els coneixements sobre els temes, la
claredat i l'ordre d'idees, la precisió i rigor en l'expo-
sició, la capacitat de síntesi i la qualitat de l'expressió
escrita. Per superar-lo serà necessari obtenir com a
mínim 5 punts de cada tema, per la qual cosa, si no
s'obté aquest mínim en un dels temes, el tribunal
quedarà exonerat de corregir el següent. 

4.1.2 Prova pràctica. Consistirà en realitzar durant el temps
que el tribunal determini, un o dos supòsits pràctics
relacionats amb les funcions pròpies de la plaça i amb
el temari de la convocatòria. Aquesta prova es
valorarà fins a un màxim de 20 punts, considerant la
capacitat d'anàlisis i l'aplicació raonada dels conei-
xements teòrics a la resolució dels problemes pràctics

plantejats. Per superar-la serà necessari obtenir un
mínim de 10 punts. (En el cas que s'hagin de realitzar
dos supòsits serà necessari un mínim de 5 punts per
supòsit, i si no s'obté aquest mínim en un d'ells el
tribunal quedarà exonerat de corregir el següent.)

4.2 Fase de concurs
Consistirà en la valoració dels mèrits, al·legats i acreditats pels

aspirants, que efectuï el tribunal d'acord amb el barem següent:
4.2.1 Pel treball realitzat amb dedicació permanent desen-

volupant les funcions específiques de la plaça a cobrir,
ja sigui en propietat, interí o en règim de contracte
laboral, sempre que com a mínim hagi figurat 3 mesos
en la respectiva plantilla. Els mesos es computaran de
30 dies. Fins a un màxim de 2 punts.
a) En l'Administració pública 0,066 punts per mes.
b) En empreses privades 0,033 punts per mes.

Per justificar aquest mèrits és necessari aportar el
Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria
General de la Seguretat Social i els contractes o
preses de possessió corresponents. A més cal acre-
ditar documentalment que les tasques desenvolupades
estan directament relacionades amb les funcions espe-
cífiques de la plaça.

4.2.2Cursos, jornades, seminaris, postgraus, i mestratges
de formació, d'especialització i perfeccionament
impartits per centres oficials o homologats, els corres-
ponents als plans de formació continua, i els auto-
ritzats per l'Ajuntament de Cambrils, que tinguin
relació directa amb les funcions a desenvolupar en la
plaça en qüestió, fins a un màxim d'2 punts.
- de 10 a 19 hores 0,05 punts per curs.
- de 20 a 40 hores 0,12 punts per curs.
- de 41 a 80 hores 0,25 punts per curs.
- de 81 a 250 hores 0,75 punts per curs.
- Més de 250 hores 1 punt per curs.
Els que no tinguin una relació directa, però que siguin
d'utilitat per a la plaça, es valoraran amb un 50% de
la puntuació del barem anterior.

4.2.3Una altra titulació diferent a la mínima al·legada per
participar en aquesta convocatòria, i que sigui
rellevant per a la plaça a cobrir 1 punt. (Sols es
valorarà una titulació i no es tindran en compte les titu-
lacions acadèmiques de nivell inferior a la mínima
exigida en la convocatòria). 

4.2.4 Per tenir el certificat corresponent al de 
llenguatge administratiu de la Junta 
Permanent de Català o equivalent. 0,50 punts.

5. Període de prova
En relació a les bases generals s'estableix un període de prova

de 6 mesos.

6. TEMARI 
PRIMERA PART
1. Principis generals de la Constitució Espanyola de 1978:

Preàmbul, Títol Preliminar i Títol I.
2. Idea general de les Administracions Públiques en l'ordenament

espanyol. L'Administració General de l'Estat. Les Comunitats
Autònomes: especial referència als Estatuts d'Autonomia.
L'Administració Local. L'Administració Institucional. 

3. El Municipi: concepte, elements essencials. El terme muni-
cipal. La població. 

4. L'organització municipal. Concepte. Classes d'òrgans.
Competències.

5. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Règim de
sessions i acords. Actes i certificacions d'acords. Les resolu-
cions del president de la corporació. 

6. La relació juridicoadministrativa. Concepte. Subjectes:
l'Administració i l'administrat. Capacitat i representació.
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7. Els drets i deures dels veïns en l'àmbit local. Informació i parti-
cipació Ciutadana. El ciutadà com a client i com a usuari
dels serveis públics.

8. L'acte administratiu. El procediment administratiu: fases.
Silenci administratiu. 

9. Formes de l'acció administrativa, amb especial referència a
l'Administració local. L'activitat de foment: les subvencions.
L'activitat de policia: les llicències. El servei públic: formes de
gestió dels serveis públics. 

10.Personal al servei de l'administració. Classes i forma de
provisió. Drets i deures dels empleats. Codi de conducta.
Incompatibilitats.

11.El pressupost municipal. Principis d'elaboració, aprovació i
execució. Modificacions i liquidació del pressupost.

12.La despesa pública local: concepte i règim jurídic. Execució
de la despesa. Comptabilitat i comptes.

13.El sistema de gestió del model EFQM d'Excelència.
Conceptes bàsics. Contingut i estructura del model. Criteris.
L'esquema lògic RADAR. L'autoavaluació.

14.Evolució històrica del moviment juvenil a Europa en els segles
XIX i XX. Història del moviment juvenil a Catalunya fins a la
transició democràtica.

15.Les institucions intergovernamentals en matèria de joventut.
Les estructures juvenils de la Comunitat Europea i del Consell
d'Europa. Els programes europeus adreçats als joves.

16.Política juvenil de l'Administració central. Marc legal i compe-
tencial. L'Institut de la Joventut. El Pla integral de joventut.

17.La Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya. Competències, serveis i suport que ofereix a les
institucions, els joves, les associacions i els PIJ. La Llei de
joventut de Catalunya.

18.Les competències municipals en matèria de joventut.
Legislació i marc normatiu.

19.Organigrama jeràrquic i funcional d'un departament de
joventut a nivell municipal. Tasques, funcions i processos dels
responsables de Joventut.

20.Oferta de subvencions i convenis de la Generalitat i l'INJUVE
a l'associacionisme juvenil i als ajuntaments, en matèria
juvenil. 

21.Les polítiques integrals de joventut. Pla Nacional de Joventut
de Catalunya i Plans locals i comarcals: Objectius i caracte-
rístiques principals. 

22.Estudi i diagnosi de la realitat juvenil. Proposta metodològica
d'investigació. Fonts d'informació. Mètodes d'anàlisi de les
necessitats dels joves.

23.Elaboració d'un pla local de joventut. Estructura i disseny.
Elements. 

24.Organització i gestió de projectes i activitats per adolescents
i joves. Planificació, disseny i avaluació. Memòria anual.

25.Estratègies de comunicació per a la difusió de les activitats
juvenils. Estratègies de suport.

26.Xarxa d'informació juvenil a Catalunya. Els centres d'infor-
mació juvenil. Definició i objectius. Organització i equi-
pament.

27.Casals de joves. Origen, evolució i situació actual.
Programes d'activitats i participació als casals de joves. 

28.Equipaments juvenils. Tipologies. Principals equipaments
juvenils especialitzats. Interrelació amb altres equipaments
comunitaris.

SEGONA PART
1. La dinamització juvenil: objectius, característiques, programes

(planificació, programació i avaluació d'activitats).
2. Tècniques d'animació i participació juvenil: conceptes, meto-

dologies i tècniques.
3. La pedagogia en el lleure. La dimensió educadora del

moviment juvenil.
4. Animació juvenil en el temps lliure: viatges, intercanvis, rutes,

camps de treball. L'especificitat del turisme juvenil.

5. Els moviments educatius i de lleure juvenil. L'esplai i l'escoltisme.
6. Continguts i nivells formatius en el camp de l'educació del

lleure. Monitors, directors i pedagogia en el lleure.
7. La funció de la música com a dinamitzadora social dels

joves. Circuits de difusió musical. La formació musical. La
promoció musical en entorns associatius. 

8. Foment de la creació artística entre les joves. Dinamització
de la difusió artística.

9. Els centres d'ensenyament com a medi de dinamització juvenil.
10.Conceptes teòrics sobre la joventut. La joventut com a sector

social. El procés de socialització de la joventut. Especificitats
i diversitat de la condició juvenil.

11.Els principis i els valors bàsics de la joventut a Catalunya i a
Espanya. Com són i com pensen els joves actualment.

12.Joventut i demografia. Principals característiques de la
joventut catalana segons les estadístiques. Estructura de la
població juvenil a Catalunya i al municipi de Cambrils.

13.La cultura juvenil. Subcultures i estètiques juvenils.
14.La dinàmica de grups. Comportament individual i de grup.

Estructures formals i informals.
15.Les organitzacions no governamentals juvenils en el camp

internacional. La cooperació internacional.
16.L'associacionisme juvenil a Catalunya. Situació actual.

Tipologies. Noves formes d'associacionisme juvenil.
17.Normativa i tràmits per a la creació d'una entitat juvenil.

Gestió i organització d'entitats juvenils.
18.Participació ciutadana democràtica en el disseny de polí-

tiques per als joves: fòrums joves. Objectius, composició i
estratègies de participació.

19.La participació estudiantil en els centres d'ensenyament i a la
universitat. L'associacionisme estudiantil.

20.La pràctica esportiva en els joves. Programes de promoció de
l'esport. L'associacionisme esportiu com a eina de partici-
pació juvenil.

21.Els joves i la participació política.
22.El sistema educatiu reglat. Itineraris formatius per als joves

que finalitzen l'ensenyament obligatori. Oferta formativa al
municipi de Cambrils.

23.El fracàs escolar juvenil. Possibles causes i conseqüències.
24.Programes de transició dels joves a la vida activa. Els

programes de garantia social. 
25.La inserció laboral i l'ocupació juvenil. Problemàtica espe-

cífica de l'atur juvenil. Polítiques de promoció de l'ocupació
juvenil. Accions locals d'ocupació al municipi de Cambrils.

26.Els joves i l'habitatge. El moviment "okupa". L'accés a l'habi-
tatge. Polítiques de promoció de l'accés a l'habitatge per a
joves.

27.Els joves i la salut. Programes de prevenció de la salut per a
joves. 

28.Drogodependència juvenil. Anàlisi de la problemàtica actual.
Prevenció i formes d'atenció. Paper del tècnic de Joventut.

29.Marginació social juvenil. Elements que influeixen en la socia-
lització. Polítiques de prevenció i de participació juvenil.

30.Els joves i la violència. La problemàtica de la delinqüència
juvenil i la seva prevenció. Característiques sociològiques de
la delinqüència juvenil.

31.L'ús i l'aplicació de les noves tecnologies en les activitats i
serveis de política juvenil.

32.Recursos per a joves a Cambrils.

7. Disposició final. 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,

procedeix interposar potestativament recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des
del dia següent de la seva publicació.

O es pot interposar recurs contenciós administratiu davant Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva publicació.
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DILIGÈNCIA. S'estén per a fer constar que aquestes bases han
estat aprovades per la Junta de Govern Local de data 17 d'octubre
de 2008, les quals consten de 5 folis degudament segellats i
rubricats per mi.

Cambrils. --- El secretari gral., Josep Ma Valls i Andreu.

2008/13562 – AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Edicte

Es notifica a tots els hereus, legitimaris, usufructuaris i altres
interessats en l'edifici situat al carrer Jacint Verdaguer número 19
del Catllar, que la Junta de Govern Local, en la seva sessió del
proppassat dia 02 d'octubre de 2008, va prendre el següent
acord:

"DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L'IMMOBLE SITUAT AL
C/ JACINT VERDAGUER, 19.

Vist l'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de data
17d'abril de 2008, pel qual s'inicia l'expedient per la declaració de
ruïna de l'immoble situat al carrer Jacint Verdaguer número 19.

Davant la impossibilitat de determinar de manera individualitzada
els propietaris de l'esmentada finca urbana, es practicà el tràmit d'in-
formació pública mitjançant la inserció d'un edicte al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona (número 153) de data 02 de juliol de
2008.

Vist que durant el tràmit d'informació pública no s'ha presentat
cap al·legació.

Vist que l'article 261 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya fixa els diferents pronunciaments de resolució de l'expe-
dient.

En conseqüència, la Junta de Govern acorda:
Primer. Declarar l'estat de ruïna de l'immoble situat al carrer de

Jacint Verdaguer número 19 i ordenar als seus possibles propietaris
l'execució de les obres necessàries per garantir la seguretat de
l'edifici i que s'esmenten a l'informe de l'arquitecte de l'Ajuntament
que consta a l'expedient.

Segon. Atorgar als propietaris de l'immoble el termini d'un mes
per a l'inici de les referides obres, fent l'advertiment que aquesta
declaració no eximeix del deure a la persona propietària d'obtenir
llicència prèvia per a l'execució de les actuacions, en cas d'incom-
pliment d'aquest requeriment o d'execució a ritme anormal de les
obres, aquestes seran executades de forma subsidiària per
l'Ajuntament, essent els costos a càrrec dels obligats.

Tercer. Donar publicitat d'aquest acord mitjançant la inserció d'un
edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona."

La qual cosa es notifica 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 dels jutjats contenciosos
administratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats
des del dia següent al de recepció d'aquesta notificació, tot això
de conformitat amb l'establert als articles 8.1, 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 interposar qual-
sevol altre recurs que estimeu procedent, d'acord amb el que
disposa l'article 58.2, in fine, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

El Catllar, 2 d'octubre de 2008. --- La secretària interventora,
Catalina Eva Alemany Covas.

2008/13525 – AJUNTAMENT DE COLLDEJOU

Edicte

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 14 d'octubre de
2008, amb el quòrum exigit pel text refós de la Llei municipal Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, va prendre entre d'altres el següent
acord:

Aprovació inicial de la memòria valorada Millores a la xarxa de
distribució d'aigua, redactada per l'arquitecte tècnic Ernest Valls
Figuerola, i per un pressupost total d'execució per contracta de
29.283,93 euros (IVA inclòs). Per tant queda  exposat al públic per
un termini d'un mes per tal de que s'hi puguin presentar les reclama-
cions corresponents. Cas que no es presentin al·legacions durant el
període d'exposició pública, el projecte restarà aprovat definiti-
vament. 

Colldejou, 27 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Marcel Salsench
Escoda.

2008/13569 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

S'ha acordat mitjançant Decret d'Alcaldia, número 461/2008,
el nomenament, amb caràcter de màxima urgència com a funcionària
interina, de la senyora Laia Franquès Torrents per a cobrir una plaça
d'auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Constantí. La durada del
nomenament serà des de la data d'inici fins a la convocatòria del
procés selectiu.

El que es fa públic per a general coneixement, de conformitat
amb el que disposa l'article 298.3 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 94.3 del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Constantí, 22 de setembre de 2008. --- L’alcalde, CRISTÓBAL
RAMÍREZ IGLESIAS.

2008/13570 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

S'ha acordat mitjançant Decret d'Alcaldia, número 462/2008,
el nomenament, amb caràcter de màxima urgència com a funcionària
interina per acumulació de tasques, de la senyora Natalia Pelayo
Barberans per a cobrir una plaça d'auxiliar administrativa de
l'Ajuntament de Constantí. La durada del nomenament serà des de la
data d'inici fins a la convocatòria del procés selectiu concurrent.

El que es fa públic per a general coneixement, de conformitat
amb el que disposa l'article 298.3 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 94.3 del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Constantí, 21 d'agost de 2008. --- L’alcalde, CRISTÓBAL
RAMÍREZ IGLESIAS.

2008/13571 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

En compliment del que determina la legislació vigent, es fa públic
que el compte general referit a l'exercici de 2007, juntament amb l'in-
forme emès al respecte per la Comissió Especial de Comptes, queden
exposats al públic per un termini de quinze dies i vuit més, durant els
quals els interessats podran examinar-los a la Secretaria Municipal, i
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presentar les reclamacions, al·legacions i observacions que consi-
derin adients.

Constantí, 28 d'octubre de 2008. --- L’alcalde, CRISTÓBAL
RAMÍREZ IGLESIAS.

2008/13572 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

S'ha acordat mitjançant Decret d'Alcaldia, número 463/2008,
el nomenament, amb caràcter de màxima urgència com a funcionària
interina per acumulació de tasques, de la senyora Mireia Roig Jové
per a cobrir una plaça d'auxiliar administrativa de l'Ajuntament de
Constantí. La durada del nomenament serà des de la data d'inici fins
a la convocatòria del procés selectiu concurrent.

El que es fa públic per a general coneixement, de conformitat
amb el que disposa l'article 298.3 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 94.3 del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Constantí, 22 de setembre de 2008. --- L’alcalde, CRISTÓBAL
RAMÍREZ IGLESIAS.

2008/13574 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

S'ha acordat mitjançant Decret d'Alcaldia, número 464/2008,
el nomenament, amb caràcter de màxima urgència com a funcionària
interina per acumulació de tasques, de la senyora Ana Isabel
Cáceres Cano per a cobrir una plaça d'auxiliar administrativa de
l'Ajuntament de Constantí. La durada del nomenament serà des de la
data d'inici fins a la convocatòria del procés selectiu concurrent.

El que es fa públic per a general coneixement, de conformitat
amb el que disposa l'article 298.3 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 94.3 del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Constantí, 22 de setembre de 2008. --- L’alcalde, CRISTÓBAL
RAMÍREZ IGLESIAS.

2008/13579 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

Mitjançant Decret dictat per aquesta Alcaldia núm. 466/2008
en data 4 de setembre de 2008, s'ha acordat la contractació de la
Sra. Esther Calvet Queralt, com a personal laboral temporal, des del
dia 8-09-2008 fins al 30-06-2009, quan es produirà la finalització
del curs escolar 2008-2009, com a tècnic especialista en la llar d'in-
fants municipal GU-GU.

El que es fa públic per a general coneixement, de conformitat
amb el que disposa l'article 298.3 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 94.3 del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Constantí, 4 de setembre de 2008. --- L’alcalde, CRISTÓBAL
RAMÍREZ IGLESIAS.

2008/13588 – AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

Edicte

Mitjançant Decret dictat per aquesta Alcaldia núm. 465/2008
en data 4 de setembre de 2008, s'ha acordat la contractació de Sra.

Érica Bernad Sánchez com a personal laboral temporal, des de la
data 8-09-2008 fins al 30-06-2009, data en què es produirà la fina-
lització del curs escolar 2008-2009, amb la categoria de tècnic
especialista en la llar d'infants municipal GU-GU.

El que es fa públic per a general coneixement, de conformitat
amb el que disposa l'article 298.3 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 94.3 del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Constantí, 8 de setembre de 2008. --- L’alcalde, CRISTÓBAL
RAMÍREZ IGLESIAS.

2008/13564 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Edicte

Per Decret d'aquesta Alcaldia núm. 2187, de data 27 d'octubre
de 2008, s'ha contractat en règim laboral temporal amb caràcter de
màxima urgència, a l'empara de l'article 298.3 de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya a:

- DAVID VIDIELLA BONET i JONATAN RIUS TORNÉ, des del dia
1 de novembre de 2008 fins al dia 31 de desembre de 2008,
per a desenvolupar les tasques de vigilants de Policia Local de
l'Ajuntament de Deltebre.

Deltebre, 27 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Gervasi Aspa
Casanova.

2008/13523 – AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES

Edicte

Rendit el compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici
2006, integrat pel de la corporació, juntament amb tots els seus justi-
ficants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes,
resten exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini
de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, es podran
formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes.

Duesaigües, 27 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Josep Llebaria i
Nolla.

2008/13524 – AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP

Anunci

Aprovat definitivament per aquest Ajuntament l'expedient de modi-
ficació del pressupost núm. 2/2008, segons anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 228 de data
2/10/2008, han quedat modificades les partides pressupostàries
afectades segons s'especifica a continuació:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida Concepte EUR
5.63308 Bomba pou 7.000,02
5.61141 Millores acabament fases 5 i 7 45.428,47

AMPLIACIÓ DE CRÈDITS
Partida Concepte EUR
1.22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.565,12
3.16000 Seguretat social 4.500,00
4.61121 Millora del local de joves 2.994,00
4.62303 Arranjament rellotge i campanar      514,40

TOTAL 62.002,01
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FINANÇAMENT
Concepte EUR
Generalitat-Joventut subvenció millora del local
de joves (partida 75515 d'ingressos) 2.694,00
Diputació-PAM subvenció bomba pou (partida 
76129 d'ingressos) 6.650,00
Diputació-PAM subvenció millora acabament 
fases 5 i 7 (partida 76130 d'ingressos) 43.157,05
Diputació-PAM subvenció arranjament rellotge 
i campanar (partida 76131 d'ingressos) 3.662,96
Subvenció Diputació subvenció adquisició i 
instal·lació d'il·luminació i adq. sistemes 
tecnològics (partida 76132 d'ingressos)   5.838,00

TOTAL   62.002,01

Figuerola del Camp, 24 d'octubre de 2008. --- L'ALCALDE,
Marcel Segarra i Ferré.

2008/13518 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Edicte

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària realitzada el dia 25 de juny
de 2008, va acordar aprovar inicialment el Reglament regulador de
la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'infor-
mació i difusió municipal. La seva publicació es va efectuar
mitjançant edicte exposat al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i per
inserció en el BOP de Tarragona núm. 161 de 11.07.08 i en el
DOGC núm. 5173 de 15.07.08. Durant el període hàbil legalment
establert no s'ha presentat cap reclamació ni al·legació contra l'acord
de Ple.

D'acord amb el que disposen els articles 49 de la LBRL, 178
TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, resta aprovat definitivament l'es-
mentat Reglament i es dóna publicitat del seu text íntegre.

Contra l'esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de l'última publicació en diari oficial. 

REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I
GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D'INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

MUNICIPAL

En compliment del que estableix l'article 170.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i per tal de dotar-se
de l'instrument necessari per a la regulació de la participació dels
grups municipals i regidors als mitjans de comunicació de titularitat
municipal, el Ple de l'ajuntament de Mont-roig del Camp adopta el
següent Reglament:

CAPÍTOL PRIMER. Normes generals

Article 1.
És objecte d'aquest reglament la regulació i el foment del dret a

la informació pública i a la participació dels regidors i grups muni-
cipals als mitjans de comunicació de titularitat pública i els òrgans
d'informació i difusió municipal.

Article 2.
Són òrgans d'informació i difusió municipals:
- Els taulons d'anuncis habilitats pels grups municipals a l'ajun-
tament.

- Els butlletins municipals.
- L'emissora de ràdio municipal
- La televisió municipal.
- La pàgina web municipal 
- Aquells altres mitjans de comunicació, informació i difusió muni-
cipal que es poguessin utilitzar.

Article 3.
No s'entendrà òrgan d'informació i difusió municipal els fulletons i

altres publicacions i espais destinats a donar informació d'actes i
actuacions concretes i puntuals (com ara campanyes, exposicions,
convocatòries, intervencions públiques i edicions informatives de
programes i cicles), i en general qualsevol edició pròpia o contractada
per al desenvolupament de les tasques i actuacions de la gestió del
govern municipal dirigides a l' estricta informació ciutadana o d'altres
que promourà l'ajuntament en els temes que puguin ser d'un interès
rellevant per als ciutadans en general o per a col·lectius específics.

Article 4.
Els òrgans de govern dels mitjans de comunicació de titularitat

pública i els òrgans d'informació i difusió municipal, han de fomentar
la participació dels regidors i dels grups municipals per assegurar la
pluralitat, amb l'assignació d'uns espais i d'un temps, en el cas dels
mitjans audiovisuals, en el format i amb l'estructura que la direcció del
mitjà proposi, garantint una presència proporcional als resultats de les
darreres eleccions municipals, als diversos grups.

Article 5.
Els directors o responsables dels mitjans de comunicació de titu-

laritat pública i els òrgans d'informació i difusió municipal, elaboraran
una proposta, que s'elevarà a l'òrgan de govern, en la que hi faran
constar quin espai i quin temps pot destinar-se a la participació i
accés dels regidors i dels grups municipals. 

Article 6.
Les intervencions, siguin escrites o orals, hauran de basar-se en el

respecte mutu i s'evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir
unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. Es respec-
taran i es fomentaran els valors democràtics, el pluralisme polític i
social i la bona gestió pública.

Article 7.
Les informacions dels grups municipals es referiran exclusivament

a la seva activitat en la Corporació i en el municipi però no podrà
utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o coalicions elec-
torals pels quals es presenten a les eleccions municipals.

Article 8.
La Junta de Portaveus vetllarà pel desenvolupament d'aquest

reglament i es reunirà per proposar iniciatives o interpretar el mateix.

CAPÍTOL SEGON. Els butlletins i publicacions

Article 9.
En els butlletins i publicacions periòdiques destinades a la infor-

mació municipal de caràcter general i de titularitat municipal confec-
cionats pel gabinet de comunicació, es destinarà entre el 5 - 10% de
l'edició als grups municipals.

Article 10. 
El repartiment de l'espai assenyalat a l'article anterior es farà per

parts iguals en cada butlletí o publicació i per tots els grups polítics
amb presència al consistori. 

Article 11.
Els butlletins i les publicacions periòdiques donaran a conèixer les

actuacions i activitats desenvolupades pels regidors que tinguin enco-
manades i delegades tasques per part de l'alcaldia, i inclouran les
informacions necessàries per a garantir a tots els ciutadans el conei-
xement i les condicions d'accés als serveis públics municipals. 

També es donaran a conèixer les informacions i posicions dels
grups municipals, dins l'espai entre el 5- 10%, sempre que no siguin
considerades propaganda de les seves formacions polítiques.

Per tant, el criteri informatiu a seguir serà el següent:
- Informació puntual i objectiva de projectes, propostes i activitats
derivades de la gestió i vida municipal (funció prioritària).

10 BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 254 (fascicle primer) Dilluns, 3 - 11 - 2008



- Exposició d'opinions dels grups municipals amb l'objecte de
recollir propostes concretes i posicionaments sobre els estrictes
assumptes de la vida i competència municipal considerats d'es-
pecial rellevància i d'interès general ( espais limitats entre el 5 -
10% de l'edició).

Article 12. 
La documentació per inserir serà confeccionada per cada grup

municipal. El contingut serà introduït en el butlletí o publicació pel
Gabinet de Comunicació previ lliurament en suport informàtic i amb
una antel·lació suficient.

Article 13. 
En cap cas es podran incloure anuncis de formacions polítiques

en els butlletins municipals si no ha estat aprovat expressament per
l'òrgan de govern d'aquest i, en aquest cas, els espais seran idèntics
per tots els grups polítics que tinguin representació en el consistori. 

Article 14.
Des del dia de la convocatòria de les eleccions municipals i fins

que aquestes no hagin estat celebrades, no es podrà difondre ni
editar cap butlletí ni publicació periòdica destinada a la informació
municipal llevat de les exceptuades a l'article 3 del present
reglament.

CAPÍTOL TERCER. Els mitjans audiovisuals

Article 15. 
Els mitjans de comunicació audiovisuals locals de titularitat muni-

cipal, tals com la ràdio i la televisió, tindran programes d'informació
municipal que hauran de garantir la presència i la participació dels
regidors i grups municipals.

Article 16.
El temps reservat per a l'accés als regidors i grups municipals es

repartirà de la següent forma:
- Una tercera part del temps reservat a l'accés als regidors i grups
municipals es repartirà en períodes d'igual durada per a cada
grup municipal.

- Dos terceres parts del temps reservat a l'accés als regidors i
grups municipals es repartirà en proporció al nombre de
regidors que cada grup municipal té adscrits.

CAPÍTOL QUART. Els taulers d'anuncis i d'informació i pàgina Web

Article 17. 
En els taulons d'anuncis per a la informació ciutadana situats a les

oficines municipals hi haurà un espai destinat a la informació tramesa
pels grups polítics municipals que serà de 20 línies per cada grup
municipal. 

Article 18.
La col·locació en els taulons d'anuncis i d'informació municipals

serà executada per les persones responsables dels esmentats espais,
i no podrà fer-se de forma individual per part dels regidors si no hi
estan degudament autoritzats per l'alcalde o pel regidor delegat
responsable dels mitjans de comunicació locals.

Article 19. 
La informació adherida als taulons d'anuncis serà retirada pel

personal municipal responsable de la seva col·locació quant se li
comuniqui.

Article 20.
En la pàgina web de l'ajuntament hi haurà un sub-apartat GRUPS

MUNICIPALS on cada grup disposarà d'una entrada i un espai de 20
línies . Tots els grups municipals disposaran del mateix espai dedicat
a la informació dels grups municipals. 

Article 21.
La documentació per inserir serà confeccionada per cada grup

sota el mateix criteri que el Butlletí. El contingut serà introduït a la web
pel Gabinet de Comunicació previ lliurament en suport informàtic i
amb una antel·lació suficient. 

Mont-roig del Camp, 27 d'agost de 2008. --- L'alcalde, Fran
Morancho López.

2008/13519 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Edicte

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària realitzada el dia 25 de juny
de 2008, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de
les subvencions per a rehabilitació de façanes a Mont-roig del Camp.
La seva publicació es va efectuar mitjançant edicte exposat al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i per inserció en el BOP de Tarragona núm.
163 de 14.07.08 i en el DOGC núm. 5173 de 15.07.08. Durant
el període hàbil legalment establert no s'ha presentat cap reclamació
ni al·legació contra l'acord de Ple.

D'acord amb el que disposen els articles 49 de la LBRL, 178
TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, resta aprovat definitivament l'es-
mentat Reglament i es dóna publicitat del seu text íntegre.

Contra l'esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de l'última publicació en diari oficial. 

ORDENANÇA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS PER A
REHABILITACIÓ DE FAÇANES.

Article 1. Objecte de l'ordenança.
1.1 L'objecte d'aquesta normativa és regular les subvencions per

a fomentar obres de rehabilitació i restauració de façanes d'edificis
del terme municipal de Mont-roig del Camp.

1.2 Les subvencions es destinaran a actuacions de rehabilitació,
restauració, reforma i pintura de façanes. 

1.3 Queden exclosos d'aquest ajut les façanes d'àmbit general
dels immobles que no estiguin destinats a habitatge. S'admet que en
els baixos d'un immoble destinat a habitatge hi puguin existir activitats
comercials o d'altres.

2. Definicions
2.1 Es defineix com a façana subvencionable el parament

exterior d'un edifici visible des de la via pública. En el cas d'edificis
aïllats sense contacte físic amb la via pública es considerarà façana
subvencionable al resultat d'aplicar el 50% de la superfície respecte
de la suma de les façanes de l'edifici.

2.2 Són façanes d'àmbit general les façanes que no estan cata-
logades pel Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) pel seu
interès arquitectònic, artístic, històric o cultural.

2.3 Són façanes d'interès arquitectònic les que estan catalogades
pel Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) pel seu interès arqui-
tectònic, artístic, històric o cultural.

3. Condicions generals
3.1.Només es subvencionaran les actuacions en façanes d'edi-

ficis que tinguin 15 o més anys d'antiguitat.
3.2.No podran acollir-se a aquesta subvenció les actuacions

realitzades en edificis que es trobin en situació de fora d'ordenació.
3.3.Les actuacions s'hauran d'ajustar als criteris estètics establerts

a l'Ordenança d'aplicació vigent continguda en el POUM. En qual-
sevol cas, totes les actuacions hauran de garantir la seva coherència
tècnica i constructiva amb l'estat de conservació de l'edifici i l'efectiva
contribució a la millora de les condicions estètiques exteriors de
l'edifici.
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3.4.Seran beneficiaris d'aquesta subvenció:
a) Els propietaris dels immobles, ja siguin persones físiques o

jurídiques.
b) Les comunitats de propietaris dels immobles en règim de

propietat horitzontal.
3.6.Els sol·licitants hauran d'estar al corrent de pagament de les

seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.
3.7.L'obtenció de subvencions atorgades per altres administra-

cions serà compatible amb l'atorgament d'aquesta subvenció. 
3.8.El benefici que es reconegui per raó d'una determinada

actuació s'estendrà a qui se subrogui en la titularitat o ús de la finca,
local o exercici de l'activitat de què es tracti.

4. Modalitats dels ajuts
4.1 La subvenció per les façanes d'àmbit general consistirà en

l'ajut econòmic següent:
a) Subvenció corresponent al 100% de l'import a satisfer en

concepte d'Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) . En cap cas inclourà l'import a satisfer en
concepte de Taxa per llicència urbanística llevat que
estigui previst per la pròpia Ordenança fiscal.

b) Una subvenció corresponent al 50% del pressupost d'exe-
cució material de l'actuació, amb un límit de 3.000,00
euros.

4.2 La subvenció per les façanes d'interès arquitectònic consistirà
en l'ajut econòmic següent:

a) Subvenció corresponent al 100% de l'import a satisfer en
concepte d'Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO). En cap cas inclourà l'import a satisfer en
concepte de Taxa per llicència urbanística llevat que
estigui previst per la pròpia Ordenança fiscal.

b) Una subvenció corresponent al 75% del pressupost d'exe-
cució material de l'actuació, amb un límit de 4.500,00
euros.

4.3.Els beneficiaris de la subvenció que siguin persones físiques
menors de trenta anys gaudiran d'una subvenció addicional del 20 %
calculat sobra la subvenció corresponent al cost de l'obra, i sempre i
quan no superi el límit màxim corresponent. 

5. Recursos econòmics.
Els recursos aplicables als ajuts econòmics previstos en aquesta

ordenança seran els que es pressupostin en cada exercici a la partida
corresponent, que podrà ser suplementada. 

6. Sol·licituds
6.1 Les sol·licituds dels ajuts econòmics es formularan mitjançant

l'imprès corresponent en el moment de sol·licitar la llicència procedent
i acompanyades de la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant i acreditació de
la representació, si s'escau.

b) Quan l'actuació a fer així ho exigeixi, projecte tècnic
competent i visat pel corresponent col·legi professional.

c) En el cas de que no calgui projecte tècnic, una memòria
amb el contingut mínim següent: descripció de tipus d'ac-
tuació, fotografia de la façana, materials a emprar, pres-
supost detallat per partides, plànol de l'actuació

d) En el cas de comunitat de propietaris, certificat de l'acord
de la junta de propietaris en el que es decideixi fer les
obres.

e) Certificat que acrediti que s'està al corrent de pagament
de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.

f) Qualsevol altre document que l'Ajuntament consideri
necessari.

6.2. També s'admetran sol·licituds de subvenció d'obres que ja
hagin estat autoritzades per llicència municipal posterior a l'1 de
gener de 2008.

7. Procediment de concessió.
7.1 El procediment de concessió s'ajustarà al que estableix el Pla

General de Subvencions aprovat per l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp.

7.2 Les sol·licituds seran informades pel tècnic municipal
competent i que a més a més conformarà el pressupost presentat o
fixarà el que al seu parer degudament justificat correspongui. 

8. Percepció dels ajuts econòmics.
8.1 L'import de l'ICIO es percebrà com a compensació del tribut

en el moment d'atorgar-se la llicència.
8.2 L'import corresponent a la part subvencionada del pressupost

d'obres un cop acabades les obres i previ informe favorable de l'ar-
quitecte municipal.

8.3 Es podrà demanar una bestreta màxima del 50% de l'ajut
demanat del pressupost de l'actuació en el moment de la sol·licitud
de la subvenció. La concessió o denegació d'aquesta bestreta es
resoldrà juntament amb la resolució de concessió de la subvenció.

9. Obligacions dels beneficiaris.
9.1 Un cop atorgada la subvenció, els beneficiaris estan

obligats a:
a) Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la desti-

nació dels fons, i facilitar a l'Ajuntament la comprovació i
edificació del compliment de les condicions exigides en
l'acord de concessió

b) Comunicar les alteracions que modifiquin el projecte, o, si
s'escau, l'anul·lació corresponent.

c) Fer constar la participació o col·laboració de l'Ajuntament
en els elements de difusió de l'activitat objecte de la
subvenció, mitjançant la instal·lació d'una placa infor-
mativa.

10. Revocació de la subvenció
10.1 Serà motiu de revocació de la subvenció per part de la

corporació, sense que origini cap dret per al sol·licitant, en els
supòsits següents:

a) Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les
dades i documents aportats

b) Per alteració de les condicions que han determinat la
concessió de la subvenció, imputables al beneficiari i
sense que l'Ajuntament les hagués autoritzat

c) Per part de l'arrendador, quan aquest inclogui l'import de
la subvenció com a part del cost global de les obres
efectuades, a l'objecte de la seva repercussió en els
increments de les rendes de l'arrendament, o de la
corresponent actualització.

11. Altres consideracions.
11.1 L'atorgament de les subvencions s'atendrà a les següents

normes:
a) No seran invocables com a precedent.
b) Es podran concedir mentre existeixi dotació econòmica

a la partida pressupostària corresponent.
c) No serà exigible cap augment o revisió de la subvenció.

Mont-roig del Camp, 27 d'agost de 2008. --- L'alcalde, Fran
Morancho López.

2008/13520 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Edicte

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària realitzada el dia 25 de juny
de 2008, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança reguladora
del règim de comunicació prèvia. La seva publicació es va efectuar
mitjançant edicte exposat al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i per
inserció en el BOP de Tarragona núm. 163 de 14.07.08 i en el

12 BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 254 (fascicle primer) Dilluns, 3 - 11 - 2008



DOGC núm. 5173 de 15.07.08. Durant el període hàbil legalment
establert no s'ha presentat cap reclamació ni al.legació contra l'acord
de Ple.

D'acord amb el que disposen els articles 49 de la LBRL, 178
TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, resta aprovat definitivament l'es-
mentat Reglament i es dóna publicitat del seu text íntegre.

Contra l'esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de l'última publicació en diari oficial. 

ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ
PRÈVIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'activitat de l'administració pública local s'ha dividit, doctri-

nalment, en les categories de foment, serveis públics i policia. A partir
d'aquesta històrica divisió, s'ha intentat, per part dels científics de la
moderna gestió pública local, classificar al ciutadà com a client o
administrat, principalment. Client, quan el ciutadà és el destinatari
d'un servei públic; administrat, quan el ciutadà es subjecta a l'exercici
de les potestats intervencionistes de l'administració.

El fet de definir el ciutadà com a administrat és a dir, com a desti-
natari de les funcions de policia i fiscalitzadores de l'administració,
no és obstacle per a que l'administració defineixi procediments basats
en els principis d'eficàcia, eficiència i economia processal, per altra
banda reconeguts, alguns d'ells, a l'article 103 de la Constitució, i
sempre amb l'objectiu de facilitar la relació del ciutadà davant de
l'administració.

La llicència és un dels instruments d'intervenció prèvia per
excel·lència. El seu procediment de concessió és divers segons la
normativa sectorial que la reguli. No obstant, la normativa urbanística
vigent i l'històric Decret 179/1995 preveuen, però, la possibilitat
que, mitjançant l'aprovació d'una ordenança municipal, es pugui
substituir la necessitat d'obtenció de la llicència per una comunicació
prèvia a l'administració de les obres, activitats o ocupacions que es
vulguin dur a terme.

Amb aquest recolzament legal, per exemple, tots aquells actes
puntuals de manteniment de les edificacions i finques, desenvolu-
pament d'activitats, usos del domini públic, ... etc. poden sotmetre's
a un procediment administratiu més àgil, ràpid, eficaç i eficient que
reflexi una optimització de recursos i un millor servei al ciutadà.

Essencialment, el que pretén aquesta ordenança és prestar un
servei al ciutadà. Ara bé, aquest procediment provoca un trasllat de
responsabilitats que ja no es concentren en l'administració com a
tramitadora de llicències, sinó en el ciutadà, qui assumirà la respon-
sabilitat de complir allò que comuniqui a l'Ajuntament.

Així, la tutela administrativa, dins del règim de comunicació
prèvia, no quedarà mermada ja que aquesta ordenança regularà un
ferm control a posteriori. 

Per tal de donar resposta a aquests tipus d'actes realitzats pels
particulars i sotmesos a fiscalització administrativa, és convenient
establir un règim de comunicació prèvia, i per tant, exempta de tot el
tràmit de llicència, que es regula mitjançant la present Ordenança. 

Article 1. Objecte, àmbit d'aplicació i interpretació. 
L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació del contingut,

procediment, efectes i procés d'inspecció de:
a) Les obres, instal.lacions i treballs respecte dels quals es substi-

tueix la necessitat d'obtenció de llicència pel règim de comuni-
cació prèvia. 

b) L'execució de guals i contraguals respecte dels quals es substi-
tueix la necessitat d'obtenció de llicència pel règim de comuni-
cació prèvia. L'execució de guals provisionals per obres. 

c) Execució d'escomeses de clavegueram, d'aigües pluvials o
sanitàries, gas, electricitat i telefonia d'ús particular respecte
dels quals es substitueix la necessitat d'obtenció de llicència pel
règim de comunicació prèvia. 

d) Activitats innòcues segons la normativa sectorial d'aplicació
respecte dels quals es substitueix la necessitat d'obtenció de
llicència pel règim de comunicació prèvia. 

e) Activitats classificades que segons la normativa sectorial d'apli-
cació puguin tramitar-se pel règim de comunicació prèvia. 

f) Concessió de drets d'ús de nínxols i instal·lació de làpides
respecte dels quals es substitueix la necessitat d'obtenció de
llicència pel règim de comunicació prèvia.

g) Altres que es puguin preveure per acord exprés del Ple, sempre
que segueixin el procediment previst en aquesta ordenança.

Article 2. Àmbit d'aplicació.
L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança és el terme municipal de

Mont-roig del Camp. 

Article 3. Interpretació. 
3.1. Les normes d'aquesta ordenança s'interpretaran segons els

principis d'eficàcia, eficiència, economia procedimental i cerelitat
administrativa, sempre d'acord amb la normativa urbanística i
sectorial aplicable, amb la normativa de procediment administratiu
comú, amb les normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística
municipal, amb la resta d'instruments de planejament i gestió i amb el
conjunt d'ordenances i reglaments aplicables i vigents en cada
moment en el terme municipal. 

3.2. El procediment que regula aquesta ordenança s'entén salvat
el dret de la propietat i sense perjudici del de tercer. 

3.3 En qualsevol dels casos regulats per aquesta ordenança,
prima el principi de legalitat per sobre del règim de comunicació.

Article 4. Obres i treballs subjectes al règim de comunicació
prèvia 

Queden subjectes al règim de comunicació prèvia les actuacions
que tot seguit es detallen, sempre que s'ajustin al planejament vigent
i a les normatives específiques d'aplicació: 

4.1. En edificacions: 
4.1.1.Substitucions d'escomeses existents d'aigua, gas,

electricitat i desguassos d'aigües pluvials o
sanitàries, d'ús particular i no comunitari. 

4.1.2.Reparació puntual de goteres sota coberta i de
desguassos en els altres elements interiors de les
edificacions. 

4.1.3.Execució de cales en interiors per a canonades
d'aigua, gas, electricitat i similars, sempre i quan no
afectin a parets mestres. 

4.1.4.Substitució de paviments, alicatats, enrajolats, safa-
reigs i assimilables. 

4.1.5.Treballs consistents en arrebossar, enguixar, enrajolar,
aplacar, pintar i aïllar tèrmicament o acústicament o
contra humitats parets existents. 

4.1.6.Col·locació o enretirada de falsos sostres, fixos o
desmuntables. 

4.1.7.Treballs de reforma en cuines i banys. 
4.1.8.Reparacions no estructurals de cobertes i terrats. 
4.1.9.Col·locació, en interiors, de persianes, baranes i

reixes, sense crear perfils sortints. 
4.1.10.Substitució, en interiors, de portes, persianes i

finestres, sense modificar les mesures existents. 
4.1.11.Substitució, en interiors, de baranes i reixes, sense

modificar les mesures existents ni crear perfils sortints. 
4.1.12.Totes aquelles obres, el pressupost de les quals no

superi els 3.000 euros que no requereixin documen-
tació tècnica, no suposin un increment de volumetria
ni afectin a elements estructurals

4.1.13.La tala de fins a 5 arbres en zona urbana i de fins a
10 arbres en zona rústica, menys aquells casos on
estigui expressament prohibida, limitada o subjecta
a altra autorització expressa.
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4.2. En terrenys: 
4.2.1.Treballs de neteja, desbrossat i jardineria que no

comportin destrucció de jardins, d'acord amb el
planejament existent, ni tala d'arbres, menys en els
casos previstos en el punt 4.1.13. 

4.2.2.Reparació de tanques, sempre que no impliqui modi-
ficació de mesures o de les característiques existents,
d'acord amb el planejament vigent. 

4.3. Pintura i revestiment de façanes existents en edificis que no
necessiten bastida o que aquesta sigui d'una altura inferior a PB+1PP
o menys de 6,00m. (caldrà tenir en compte que a la clau 1 el trac-
tament de façana: A base de pedra natural, arrebossats o "estucs"
blancs o de la gama dels terrosos i ocres.)

4.4. Col·locació de portes, finestres i persianes en obertures exis-
tents exteriors (caldrà tenir en compte que a la clau 1 no s'admet la
fusteria de PVC. Pel que fa als altres materials de fusteria, seran amb
colors imitant la mateixa fusta.)

4.5. Col·locació de portes, finestres i persianes en obertures inte-
riors.

4.6. Col·locació de reixes i baranes. (caldrà tenir en compte que
a la clau 1 , les baranes de balcons: seran amb brèndoles i passamà
de ferro massís)

4.7. Construcció, reparació o substitució de canonades
d'instal·lacions de subministraments i desguassos i claveguerons (llevat
d'INDÚSTRIES), sempre que no afectin a la via pública 

4.8. Obres de col·locació o canvi d'enrajolats i paviments, canvi
d'aparells sanitaris i cuines en l'interior dels habitatges o locals sense
afectar l'estructura de l'edifici ni modifcar la distribució interior existent 

4.9. Murs de contenció que no superin 1,50 m d'alçada.
4.10 Instal·lació d'aparells d'aire condicionat o altres aparells

similars, dels quals en cap cas es visualitzarà cap tipus d'instal·lació
des de la via pública.

4.11 No podrà tramitar-se cap llicència mitjançant la comuni-
cació prèvia quan sigui sol·licitada per a edificacions o construccions
fora d'ordenació o en volum disconforme o en zones rústiques o no
urbanitzables. 

4.12 L'ajuntament podrà subscriure acords de col·laboració amb
empreses subministradores per a que aquestes puguin subjectar-se al
règim de comunicació, amb el corresponent compliment de les condi-
cions tècniques, econòmiques i jurídiques que s'incorporin en aquets
documents de col·laboració.

Article 5. Guals, contraguals, guals provisionals per obres i zones
de càrrega i descàrrega 

Queden subjectes al règim de comunicació prèvia les actuacions
que tot seguit es detallen, sempre que s'ajustin al planejament vigent
i a les normatives específiques d'aplicació: 

5.1. Guals i contraguals.
5.2. Guals provisionals per obres.
Les zones de càrrega i descàrrega, espais reservats per a

minusvàlids i altres reserves d'estacionamet seran senyalitzades d'ofici
per l'ajuntament, tenint en compte les necessitats de comerços i acti-
vitats i l'interès general. 

Article 6. Activitats classificades
Queden subjectes al règim de comunicació prèvia totes aquelles

activitats classificades respecte les quals la legislació sectorial apli-
cable permet el seu tràmit per mitjà del règim de comunicació, formu-
lades amb el contingut i acompanyades de la documentació que s'es-
tableixi en aquesta ordenança o en la legislació sectorial aplicable,
sempre que s'ajustin al planejament vigent i a les normatives especí-
fiques d'aplicació.

La comunicació prèvia a l'inici de l'activitat s'ha de formalitzar un
cop finalitzades les obres i instal·lacions necessàries, emparades per
la corresponent llicència urbanística o, en el seu cas, per la comuni-
cació prèvia d'obres no subjectes a llicència. 

La comunicació prèvia no faculta per exercir activitats en contra
del planejament general o en contra dels ordenaments sectorials que

siguin d'aplicació, o que comporti que el titular de l'activitat o tercers,
assumeixin les facultats relatives al domini públic o al servei públic. 

Les modificacions que s'introdueixin en l'activitat i els canvis de
titularitat resten sotmeses al règim de comunicació regulat en aquesta
ordenança.

Article 7. Activitats innòcues
Queden subjectes al règim de comunicació prèvia les actuacions

que tot seguit es detallen, sempre que s'ajustin al planejament vigent
i a les normatives específiques d'aplicació. 

La comunicació prèvia a l'inici de l'activitat s'ha de formalitzar un
cop finalitzades les obres i instal·lacions necessàries, emparades per
la corresponent llicència urbanística o, en el seu cas, per la comuni-
cació prèvia d'obres no subjectes a llicència. 

La comunicació prèvia no faculta per exercir activitats en contra
del planejament general o en contra dels ordenaments sectorials que
siguin d'aplicació, o que comporti que el titular de l'activitat o tercers,
assumeixin les facultats relatives al domini públic o al servei públic. 

Les modificacions que s'introdueixin en l'activitat i els canvis de
titularitat resten sotmeses al règim de comunicació regulat en aquesta
ordenança.

Article 8. Drets d'ús de nínxols i instal·lació de làpides
Queden subjectes al règim de comunicació prèvia les actuacions

que tot seguit es detallen, sempre que s'ajustin a les normatives espe-
cífiques d'aplicació: 

8.1. Drets d'ús de nínxols.
8.2. Instal·lació de làpides.

Article 9. Ocupació de la via pública.
Queden subjectes al règim de comunicació prèvia les actuacions

que tot seguit es detallen, sempre que s'ajustin a les normatives espe-
cífiques d'aplicació: 

9.1 Ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements
complementaris (parasols, jardineres, separadors, cartells enun-
ciadors relacionats amb les activitats i serveis prestats).

9.2 Ocupació de la via pública amb expositors.
9.3 Ocupació de la via pública amb material d'obra.

Article 10. Procediment i efectes 
10.1. Les comunicacions prèvies per a la realització de les obres

o actuacions descrites en l'article 4 s'hauran de formalitzar en l'imprès
oficial establert a l'efecte per l'Ajuntament, i signades per la persona
que promogui les obres o treballs o el seu legal representant, es
presentaran a qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana, sense
perjudici dels altres mitjans de recepció previstos a la legislació de
procediment administratiu comú. 

10.2. La comunicació ha d'anar acompanyada de la documen-
tació següent: 

10.2.1. En tots els casos:
a) Imprès normalitzat de comunicació prèvia

segons els annexos d'aquesta ordenança. 
10.2.2. A més, en els casos que s'indiquen: 

a) Supòsit 4.1.1: Croquis de l'estat actual dels
elements on es pretenen realitzar les obres o
treballs. 

b) Supòsits 4.1.1., 4.1.3 i 4.1.7: croquis de
l'estat proposat amb la realització de les obres
o treballs, sempre que es pretengui variar la
disposició original. 

c) Supòsit 4.1.7: en el cas d'instal·lació o substi-
tució de peces sanitàries que suposin un
augment de càrrega estructural a l'element de
l'edificació objecte d'intervenció, full d'as-
sumpció per part de tècnic competent, visat pel
col·legi professional corresponent. 

10.3. Les comunicacions prèvies per a la realització de guals i
contraguals descrites en l'article 5 s'hauran de formalitzar en l'imprès
oficial establert a l'efecte per l'Ajuntament, i signades per la persona
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que promogui l'actuació o el seu legal representant, es presentarà a
qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana, sense perjudici dels
altres mitjans de recepció previstos a la legislació de procediment
administratiu comú. 

Un cop realitzada la comunicació prèvia, la Corporació
executarà els treballs i senyalització del gual i del contragual d'acord
amb les determinacions establertes en el POUM. 

Executats els treballs, l'Ajuntament liquidarà les taxes i/o els preus
públics que corresponguin segons les dimensions i ubicació del gual
i del contragual.

Si per qüestions d'interès públic no pogués concedir-se el gual
sol·licitat, la Corporació denegarà de forma expressa la llicència de
gual i del contragual, sense dret a cap tipus d'indemnització.

No s'entendran concedides llicències de gual i contragual pel
règim de comunicació prèvia si aquestes estan vinculades a un
pàrquing sotmès a llicència d'activitat i aquest no disposa d'aquesta
última.

Els canvis de titularitats de guals i contraguals queden subjectes,
igualment, al règim de comunicació regulat en aquesta ordenança.

Els canvis de titularitat de guals provisionals d'obres queden
subjectes al règim de transmissió de llicències previst per a cada
llicència d'obres a la que es vinculi el gual.

Els guals provisionals per obres es concediran conjuntament amb
la llicència d'obres.

L'execució de qualsevol tipus d'obra major requerirà la senyalit-
zació d'un gual provisional d'obres. L'autorització d'aquest es
realitzarà de forma automàtica en l'acte administratiu de concessió de
la llicència d'obres majors.

En la llicència d'obres majors, l'Ajuntament liquidarà les taxes que
corresponguin.

El gual provisional d'obres quedarà sense efectes en el moment
en que es concedeixi la llicència de primera ocupació.

10.4 Les comunicacions prèvies per a la realització de les conne-
xions a la xarxa de clavegueram i a la xarxa de subministrament
d'aigua potable descrites en l'article 4 s'hauran de formalitzar en
l'imprès oficial establert a l'efecte per l'Ajuntament, i signades per la
persona que promogui les obres o treballs o el seu legal representant,
es presentaran a qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana,
sense perjudici dels altres mitjans de recepció previstos a la legislació
de procediment administratiu comú. 

Un cop realitzada la comunicació prèvia, la Corporació
executarà els treballs d'acord amb les determinacions establertes en
el POUM i la normativa d'aplicació. 

Executats els treballs, l'Ajuntament liquidarà les taxes i/o els preus
públics que corresponguin.

Si per qüestions d'interès públic o per mancances d'urbanització
no poguessin executar-se els treballs, la Corporació denegarà de
forma expressa la llicència de connexió, sense dret a cap tipus d'in-
demnització, i es requerirà a l'interessat per a que presenti els docu-
ments precisos per a dur a terme les connexions.

10.5 Les comunicacions prèvies per a la realització de les acti-
vitats classificades descrites en l'article 6 s'hauran de formalitzar en
l'imprès oficial establert a l'efecte per l'Ajuntament, i signades per la
persona que promogui les obres o treballs o el seu legal representant,
es presentaran a qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana,
sense perjudici dels altres mitjans de recepció previstos a la legislació
de procediment administratiu comú. 

La comunicació prèvia per a activitats classificades, en tot cas, ha
d'anar acompanyada de la documentació següent: 

a) La descripció de l'activitat mitjançant una memòria ambiental i
un projecte tècnic o d'altra documentació tècnica. 

b) La certificació lliurada per persona tècnica competent que, en
el seu cas, serà el director o directora de l'execució del
projecte, que acrediti que l'activitat i llurs instal·lacions
s'ajusten a la memòria ambiental i que s'han verificat les emis-
sions amb un resultat favorable. 

c) La certificació lliurada per una entitat ambiental de control que
acreditarà que s'han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les

comprovacions necessàries per verificar els nivells d'emissió
amb especificació dels resultats obtinguts. 

Aquesta certificació ha d'acreditar que es compleixen els reque-
riments, emissions i condicions tècniques determinades per la
normativa ambiental. Si aquesta certificació no és favorable no es pot
presentar la comunicació ni obrir la instal·lació. 

En el supòsit que es detecti que la posada en funcionament de
l'activitat pugui comportar una afecció ambiental o a les persones,
l'entitat ambiental de control ha de comunicar a l'administració
competent aquesta afectació a l'efecte que s'adoptin les mesures
cautelars que calguin i la interrupció de la posada en funcionament
de l'activitat.

Un cop efectuada la comunicació prèvia, l'exercici de l'activitat
es pot iniciar sota la responsabilitat dels seus titulars i de les persones
tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i
comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, i sens
perjudici de les autoritzacions, llicències, permisos o concessions de
caràcter sectorial als quals l'activitat pugui estar sotmesa per altres
ordenaments diferents de l'ambiental. 

10.6 Les comunicacions prèvies per a la realització de les acti-
vitats no classificades o innòcues descrites en l'article 7 s'hauran de
formalitzar en l'imprès oficial establert a l'efecte per l'Ajuntament, i
signades per la persona que promogui les obres o treballs o el seu
legal representant, es presentaran a qualsevol de les Oficines
d'Atenció Ciutadana, sense perjudici dels altres mitjans de recepció
previstos a la legislació de procediment administratiu comú. 

La comunicació prèvia, en tot cas, ha d'anar acompanyada de
la documentació següent: 

a) La descripció de l'activitat mitjançant una memòria i un
projecte tècnic o d'altra documentació tècnica. 

b) La certificació lliurada per persona tècnica competent que, en
el seu cas, serà el director o directora de l'execució del
projecte, que acrediti que l'activitat i llurs instal·lacions
s'ajusten a la memòria presentada.

Un cop efectuada la comunicació prèvia, l'exercici de l'activitat
es pot iniciar sota la responsabilitat dels seus titulars i de les persones
tècniques que hagin lliurat les certificacions als quals es refereixen els
apartats anteriors, i sens perjudici de les autoritzacions, llicències,
permisos o concessions de caràcter sectorial als quals l'activitat pugui
estar sotmesa per altres ordenaments. 

10.7 Les comunicacions prèvies per a l'obtenció de drets d'ús de
nínxols i per a la instal·lació de làpides descrites en l'article 8
s'hauran de formalitzar en l'imprès oficial establert a l'efecte per
l'Ajuntament, i signades per la persona que promogui les obres o
treballs o el seu legal representant, es presentaran a qualsevol de les
Oficines d'Atenció Ciutadana, sense perjudici dels altres mitjans de
recepció previstos a la legislació de procediment administratiu comú. 

Els drets d'ús d'un nínxol només podran ser objecte de canvi de
titularitat, que seguirà el mateix procediment abans esmentat, en els
següents casos:

a) "inter vivos":
- A favor de parents del titular fins al quart grau de consan-
guinitat i fins al segon, d'afinitat.

- A favor de cònjuge o persona que acrediti llaços afectius.
b) Per títol d'herència o llegat i per successió intestada. Éssent

unipersonal la titularitat d'una sepultura, els hereus hauran de
posar-se d'acord per a designar entre ells la persona a qui
correspongui expedir el nou títol de concessió funerària. En el
cas de no acreditar-se aquesta circumstància, l'Ajuntament
recuperarà la titularitat del dret d'ús.

En aquests casos, el canvi de titularitat del dret d'ús subjecte al
règim de comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació
següent: 

- Per a l'apartat a) documents que acreditin fefaentment el
parentiu de consanguinitat o el d'afinitat, la condició de
cònjuge o persona amb llaços afectius.

- Per a l'apartat b) acceptació d'herència o document acreditatiu
de la successió intestada.
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10.8 Les comunicacions prèvies per a l'ocupació de la via
pública amb taules i cadires i elements complementaris (parasols,
jardineres, separadors, cartells enunciadors relacionats amb les acti-
vitats i serveis prestats) i amb expositors descrites en l'article 9
s'hauran de formalitzar en l'imprès oficial establert a l'efecte per
l'Ajuntament, i signades per la persona que promogui les obres o
treballs o el seu legal representant, es presentaran a qualsevol de les
Oficines d'Atenció Ciutadana, sense perjudici dels altres mitjans de
recepció previstos a la legislació de procediment administratiu comú. 

Per a les ocupacions de la via pública amb taules i cadires i
elements complementaris i expositors:

No podrà tramitar-se el règim de comunicació en aquests casos
mentre l'activitat principal de la qual es deriva la ocupació de la via
pública no ostenti la llicència municipal corresponent, o s'hagi dut a
terme el règim de comunicació preceptiu que la substitueixi.

Les zones i la superfície a ocupar en cada cas, la forma d'ocu-
pació, els tipus de materials, colors i les condicions, en general, de
la ocupació, es fixaran per acord de la Junta de Govern Local.

Els canvis de titularitat d'aquestes ocupacions es realitzaran,
només, de forma simultània amb el canvi de titularitat de l'activitat
principal.

Per a les ocupacions de la via pública amb material d'obra:
Resta prohibida la ocupació de la via pública amb material

d'obra per a aquelles obres subjectes al règim de comunicació
prèvia.

L'execució de qualsevol tipus d'obra subjecta a llicència, major o
menor, comporta la ocupació de la via pública. L'autorització
d'aquesta es realitzarà de forma automàtica en l'acte administratiu de
concessió de la llicència d'obres majors.

Els canvis de titularitat de les ocupacions de la via pública amb
material d'obra queden subjectes al règim de transmissió de llicències
previst per a cada llicència d'obres a la que es vinculi la ocupació.

En la llicència d'obres, l'Ajuntament liquidarà les taxes que corres-
ponguin.

L'autorització per a les ocupacions de la via pública amb material
d'obra quedarà sense efectes en el moment en que es concedeixi la
llicència de primera ocupació.

10.9 Qualsevol ocupació de la via pública és anual, renovant-se
automàticament amb el pagament de les taxes corresponents, a
precari i sense dret a indemnització per a aquells casos en que s'hagi
de revocar per qüestions d'interès públic.

10.10 Per acord de la Junta de Govern Local es concretaran els
procediments interns necessaris per a que tots els procediments
regulats en aquesta ordenança siguin operatius.

Article 11. Formes de presentació 
11.1. En el cas de presentació personal a qualsevol de les

Oficines d'Atenció Ciutadana, l'Ajuntament comprovarà que l'obra,
treball o activitat comunicada estiguin incloses dins els supòsits
previstos en aquesta ordenança. 

11.2. En el supòsit de presentació no personal, i per qualsevol
dels mitjans previstos en la legislació vigent en matèria de proce-
diment administratiu comú, l'Ajuntament comprovarà el compliment
dels requisits esmentats en l'apartat anterior. 

11.3. En el cas de no ajustar-se la comunicació presentada a
qualsevol dels supòsits previstos en aquesta ordenança, es tramitarà
com a sol·licitud de llicència municipal. 

Article 12. Inici de les obres, treballs o activitats.
12.1. L'Ajuntament, un cop registrada la sol·licitud, es donarà per

assabentat. 
12.2. Les obres, treballs o activitats subjectes al règim de comu-

nicació prèvia es podran iniciar a partir del moment en què la
sol·licitud hagi estat formulada. 

12.3. Les comunicacions per a l'execució de les obres descrites
a l'article 4, un cop l'Ajuntament s'hagi donat per assabentat, tenen
una vigència de sis mesos. Transcorregut aquest termini, i en cas de
no haver-se iniciat o executat totalment les obres o treballs, caldrà
efectuar una nova comunicació. 

Article 13. Activitat inspectora 
La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actua-

cions en contra de la legislació urbanística, el planejament vigent o
legislació sectorial, estatal, autonòmica o local que sigui d'aplicació,
ni podrà substituir a la llicència quan aquesta sigui preceptiva. 

13.1. L'Administració municipal inspeccionarà si les obres,
treballs realitzats o activitats desenvolupades s'ajusten al contingut de
l'escrit de comunicació, del qual l'Ajuntament s'hagi donat per assa-
bentat. 

13.2. En cas que les obres, treballs o activitats que es realitzin no
s'adeqüin als comunicats i dels quals l'Administració s'hagi donat per
assabentada, es reflectiran, en informe emès o acta aixecada a
l'efecte, els incompliments que s'haguessin observat per part dels
serveis municipals. 

13.3. Si es produís el supòsit indicat en l'apartat anterior,
l'Administració iniciarà els tràmits de disciplina urbanística i sancio-
nadors que corresponguin i adoptarà totes aquelles mesures que
siguin procedents per tal de protegir l'ordenament jurídic que sigui
d'aplicació per a cada un dels supòsits de règim de comunicació
regulats en aquesta ordenança. 

Article 14. Règim sancionador
Constitueixen infraccions d'aquesta ordenança els fets següents: 
a) La realització d'alguna obra, treball, activitat, ús o ocupació

de les enumerades en aquesta ordenança sense la prèvia
diligència d'assabentat per part de l'Ajuntament. 

b) La continuació de les obres, treballs, usos o ocupacions dels
quals l'Administració s'hagi donat per assabentat després
d'haver conclòs el seu termini d'execució. 

c) L'execució d'obres, treballs, activitats, usos o ocupacions dife-
rents o realitzades de forma diferent a la manifestada en la
comunicació de la qual l'Ajuntament s'hagi donat per assa-
bentat.

d) La transmissió del règim de comunicació sense seguir el proce-
diment que per a aquests efectes regula la present ordenança. 

e) L'incompliment de les condicions que s'estableixin en la
diligència d'assabentat per part de l'Ajuntament.

f) L'obstaculització de la funció inspectora per part dels agents
de l'autoritat.

g) La modificació d'obres, treballs, activitats, usos o ocupacions
sense subjectar-se de nou al règim de comunicació establert en
aquesta ordenança.

h) L'ús del règim de comunicació de forma fraudulenta per a
realitzar obres, treballs, activitats, usos o ocupacions subjectes
a llicència municipal.

i) L'ús del règim de comunicació de forma fraudulenta per a
realitzar obres il·legalitzables o activitats no permeses.

j) No justificar la gestió dels residus d'acord amb les especifica-
cions establertes en l'assabentat o llei sectorial d'aplicació.

Article 15. Sancions
Les infraccions previstes en els apartats b), d) i j) de l'article 13 es

qualificaran de caràcter lleu i seran sancionades amb una multa de
fins a 750 euros.

Les infraccions previstes en els apartats c), e) i g) de l'article 13
es qualificaran de caràcter greu i seran sancionades amb una multa
de fins a 1.500 euros. 

Les infraccions previstes en els apartats a), f), h) i i) de l'article 13
es qualificaran de caràcter molt greu i seran sancionades amb una
multa de 3.000 euros. 

Les infraccions s'aplicaran sens perjudici de les mesures cautelars,
revocacions, ordres d'execució o altres mesures que pugui preveure
la legislació sectorial que sigui d'aplicació, que es dictin arrel de l'in-
compliment per part del sol·licitant de qualsevol dels aspectes de la
tramitació del règim de comunicació.

Disposició addicional primera. 
L'Ajuntament de Mont-roig del Camp haurà de disposar, en un

termini de 1 any a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta orde-
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nança, d'una pàgina web que permeti als ciutadans realitzar els
tràmits del règim de comunicació previstos en aquesta ordenança a
través de la pàgina web municipal. 

Disposició derogatòria. 
Queden derogats tots aquells preceptes inclosos en la normativa

municipal que s'oposin als establerts en aquesta Ordenança. 

Mont-roig del Camp, 27 d'agost de 2008. --- L'alcalde, Fran
Morancho López.

2008/13521 – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Edicte

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària realitzada el dia 25 de juny
de 2008, va acordar aprovar inicialment el Reglament regulador de
les entitats locals de Mont-roig del Camp. La seva publicació es va
efectuar mitjançant edicte exposat al tauler d'anuncis de l'Ajuntament
i per inserció en el BOP de Tarragona núm. 163 de 14.07.08 i en
el DOGC núm. 5173 de 15.07.08. Durant el període hàbil
legalment establert no s'ha presentat cap reclamació ni al.legació
contra l'acord de Ple.

D'acord amb el que disposen els articles 49 de la LBRL, 178
TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, resta aprovat definitivament l'es-
mentat Reglament i es dóna publicitat del seu text íntegre.

Contra l'esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de l'última publicació en diari oficial. 

REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS CIUTADANES

Article 1. L'objecte del Registre
1.1. Es crea el Registre Municipal d'entitats ciutadanes per tal de

fomentar l'associacionisme i la participació en el municipi de les
entitats que, sense ànim de lucre, representin interessos socials
d'àmbit general o sectorial.

1.2. Els drets reconeguts per la Llei i per aquest Reglament a les
associacions ciutadanes només seran exercibles per aquelles que
estiguin inscrites en el Registre Municipal d'entitats ciutadanes.

Article 2. Conformació del Registre
2.1. El Registre Municipal d'entitats ciutadanes és responsabilitat

de la Secretaria General de la Corporació i es portarà amb la
col·laboració amb la Intervenció General.

2.2. El Registre Municipal d'entitats ciutadanes estarà compost
d'un fitxer que contindrà les dades esmentades en l'article 3; llurs
corresponents modificacions i una relació dels ajuts municipals que
s'atorguin a cada entitat.

Article 3. El procediment d'inscripció
3.1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interes-

sades mitjançant un imprès normalitzat i hauran d'aportar les següents
dades i documentació:

- Còpia del CIF
- Còpia del DNI del sol.licitant (president o secretari) 
- Estatuts de l'entitat , signats i datats, els quals regiran el seu
funcionament

- Número d'inscripció al Registre General d'Associacions
- Nom i cognoms de les persones que ocupen els càrrecs
directius amb DNI 

- Certificació del domicili social
- Pressupost de l'any en curs (ingressos i despeses)
- Programa d'activitats de l'any en curs
- Certificació del nombre de socis/sòcies que es mantenen al
corrent de pagament de les quotes

3.2. Les dades contingudes en el Registre Municipal d'entitats
ciutadanes que no afectin la intimitat de les persones seran públiques,

sense perjudici del que estableixi la Llei 15/1999, de 13 desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Aquesta informació serà objecte de la màxima difusió amb l'ob-
jectiu de fomentar l'associacionisme i la participació en el municipi
d'aquestes entitats.

Article 4. Altes, actualitzacions i baixes
4.1. En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d'inscripció,

acompanyada de les dades esmentades en l'article 3.1. i llevat que
aquest hagi d'interrompre's per la necessitat d'aportar documentació
no inclosa inicialment, l'òrgan municipal competent notificarà a l'en-
titat el seu número d'inscripció i a partir d'aquest moment l'entitat es
considerarà donada d'alta a tots els efectes.

4.2. Les entitats inscrites tindran l'obligació de notificar al Registre
qualsevol modificació de les dades registrals que es produeixi i de
tots els ajuts que es rebin durant el mes següent.

L'Ajuntament podrà requerir les entitats per conèixer el seu funcio-
nament, pressupost i el programa anual d'activitats.

4.3. Causaran baixa en el Registre Municipal d'entitats ciuta-
danes aquelles entitats que:

o no actualitzin les seves dades anuals quan l'Ajuntament els ho
requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit
o perdin la condició per la qual van accedir al Registre
o es dissolguin per qualsevol motiu
4.4. En qualsevol cas, les entitats que sense ànim de lucre constin

inscrites en aquest Registre, els serà aplicada l'exempció contem-
plada en l'art. 58 de la Llei 30/94, quant a l'IAE.

Disposició transitòria
Les entitats, associacions i altres s'hauran d'adaptar al contingut

d'aquest reglament en el termini màxim de 3 mesos. Transcorregut
aquest termini serà d'aplicació l'establert a l'article 4.3.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes aquelles normes municipals que contra-

diguin el contingut d'aquest reglament.

Mont-roig del Camp, 27 d'agost de 2008. --- L'alcalde, Fran
Morancho López.

2008/13527 – AJUNTAMENT DE PERAFORT

Anunci

En el Ple de data 17 d'octubre de 2008 s'ha acordat aprovar
inicialment el Reglament de beques i ajuts per a estudiants.

Tot el qual es fa públic durant un termini de 30 dies hàbils, comp-
tadors des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el BOP de
Tarragona i en el DOGC, durant els quals els interessats podran
presentar a les oficines de l'Ajuntament, c/ Nou, núm. 7 a 11,
43152-Perafort, en hores de 9 a 13 i de 16 a 20 de dilluns a dijous
i de 9 a 14 els divendres, les al·legacions que considerin adients als
seus drets.

El termini que comptarà és el de l'anunci, de tots dos mitjans, que
surti publicat amb posterioritat.

Tot això, de conformitat amb els art. 60 i ss del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Perafort, 22 d'octubre de 2008. --- L’alcalde president, Joan Martí
Pla i Pla.

2008/13727 – AJUNTAMENT DE PIRA

Edicte

Es fa públic que l'Ajuntament de Pira, en sessió de Ple del dia 14
d'octubre de 2008, prengué l'acord següent:
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Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals regu-
ladores següents:

Ordenança fiscal núm. 2
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE

VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA.

Ordenança fiscal núm. 10
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINIS-

TRAMENT D'AIGUA POTABLE

Ordenança fiscal núm. 11
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL

PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL,
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS

Ordenança fiscal núm. 15
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES

ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I
DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Aprovar l'exposició pública de l'acord precedent al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament durant 30 dies a partir de la seva publi-
cació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant els quals
podrà examinar-se l'expedient i presentar les al·legacions i reclama-
cions que els interessats legítims considerin pertinents, segons el que
disposa la Llei 51/2002, reguladora de les hisendes locals.

Transcorregut el termini assenyalat, sense produir-se reclamacions,
els acords adoptats esdevindran definitius, sense necessitat de nou
acord. De no produir-se reclamacions es publicaran íntegrament  al
Butlletí de la Província de Tarragona, i entraran en vigència a partir
de l'1 de gener de 2009, mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.

Pira, 14 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Josep Pijoan Farré.

2008/13575 – AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS

Anunci

En data 15 d'octubre de 2008, s'ha dictat resolució de l'Alcaldia
que, en la seva part dispositiva, diu textualment:

Primer: nomenar tinents d'alcalde als regidors:
Primer tinent d'alcalde: na Montserrat Fortuny Busquets. 
Segon tinent d'alcalde: en José Luis Núñez Doval.
Tercer tnent d'alcalde: en Luis García Alonso.

que substituiran l'alcalde pel seu ordre en cas de vacant, absència,
malaltia o abstenció legal.

Segon: conferir delegació especial de competències als regidors
que tot seguit s'anomenen, per a la direcció i gestió dels serveis que
així mateix s'indiquen. L'abast d'aquesta delegació comportarà les
facultats de direcció i gestió dels serveis administratius en que s'or-
ganitza l'ajuntament i resten excloses les de caràcter resolutori amb
efectes enfront tercers, d'acord amb la normativa que serveix de fona-
mentació al present:

Montserrat Fortuny Busquets: 
Hisenda i Patrimoni: Tresoreria i recaptació. Comptabilitat i pres-

supostos. Fiscalitat. Patrimoni i Bens. Vehicles. Consums i
subministres.

Serveis Socials: Població i estadística; Comerç i mercats; vete-
rinària, cementiri i altres serveis sanitaris; beneficència,
estrangeria, joventut i altres programes asssitencials.

Jose Luis Núñez Doval:
Serveis Socials: Relacions veïnals, entitats, i associacions.

Promoció social 

Luis García Alonso:
Serveis Socials: Ensenyament. Centres i activitats escolars.

Ludoteca. Escola infantil. Serveis Tècnics: Medi ambient:
Activitats incidència ambiental; recollida escombraries;
neteja viària; protecció i restauració ambiental.

Miguel Flores Pérez:
Serveis Tècnics: Projectes i pressupostos per contractació i

execució de les Obres Públiques. Serveis de subministrament
a la població (aigua, clavegueram, llum, telefonia).
Manteniment d'instal·lacions municipals i del domini públic.
Jardineria i vies públiques. Magatzem i brigada municipal.

Begoña Tortosa Perea:
Serveis Socials: Cultura. Esports. Festes

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb allò que disposa
l'art. 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.

La Pobla de Montornès, 21 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Joan
Borràs Tous.

2008/13522 – 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
tots aquells que es considerin afectats puguin efectuar les observa-
cions i les reclamacions que creguin convenients:

Exp. 152/2008: BONAL EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I
ELECTRÒNICS SA ha sol·licitat llicència ambiental annexos II.2 i IV.A
per a implantar l'activitat de reparació, manteniment, emmagatze-
matge d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i
programació, i instal·lacions elèctriques en general, al c/ Antoni
Rubió i Lluch núm. 3-5.

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, 23 d'octubre de 2008. --- EL SECRETARI GENERAL, Jaume
Renyer i Alimbau.

2008/13576 – AJUNTAMENT DE REUS

Disciplina Urbanística

Edicte

Atès que intentada la notificació en el domicili de l'interessat que
es detalla a continuació, aquesta no s'ha pogut practicar per causes
no imputables a aquesta administració, se l' hi comunica, d'acord
amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, que, per tal de poder tenir conei-
xement del contingut íntegre de l'acte que s'esmenta, pot comparèixer
a les dependències de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme, Unitat de
Disciplina Urbanística, (c/ Josep Sardà i Cailà, s/n, edifici del
Mercat Central, 1r. pis, durant l'horari d'atenció al públic) dins el
termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte al BOP de Tarragona. Si l'interessat no es persona en
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el termini establert, la notificació s'entén produïda a tots els efectes
legals des del dia següent al venciment del termini assenyalat per a
comparèixer.

ANNEX:

Núm. expedient: 60/2000 i 6/2002
Interessat: JAVIER PAZ LOPEZ 
D.N.I. 076827083-A
Últim domicili conegut: CR ROSER 55 2n - REUS
Acte administratiu que es notifica: ordre d'enderroc de les obres realit-

zades a la 2a i 3a planta del carrer Roser 55, d'aquesta ciutat,
sense llicència municipal que les autoritzi.

Reus, 16 d'octubre de 2008. --- El secretari general, Jaume
Renyer i Alimbau.

2008/13578 – AJUNTAMENT DE REUS

Disciplina Urbanística

Edicte

Atès que intentada la notificació en el domicili de l'interessat que
es detalla a continuació, aquesta no s'ha pogut practicar per causes
no imputables a aquesta administració, se l' hi comunica, d'acord
amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, que, per tal de poder tenir conei-
xement del contingut íntegre de l'acte que s'esmenta, pot comparèixer
a les dependències de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme, Unitat de
Disciplina Urbanística, (c/ Josep Sardà i Cailà, s/n, edifici del
Mercat Central, 1r. pis, durant l'horari d'atenció al públic) dins el
termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte al BOP de Tarragona. Si l'interessat no es persona en
el termini establert, la notificació s'entén produïda a tots els efectes
legals des del dia següent al venciment del termini assenyalat per a
comparèixer.

ANNEX:

Núm. expedient: 2004/24
Interessat: RAMIRO VICENTE SEGARRA BORRAS 
D.N.I. 39824426-H
Últim domicili conegut: ctra. de Montblanc 182-186-43206-REUS
Acte administratiu que es notifica: decret declarant la caducitat, inici

d'expedient sancionador i nomenament d'instructora i secretària
per obres d'arranjament de local als bxs de l'immoble núm.25 de
l'avinguda President Macià, d'aquesta ciutat.

Reus, 20 d'octubre de 2008. --- El secretari general, Jaume
Renyer i Alimbau.

2008/13566 – 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 publiques
i del procediment administratiu comú, i donat que han estat retor-
nades pel Servei de Correus les notificacions enviades als titulars dels
vehicles abandonats i d'acord amb el que disposa l'article 71 1a del
test articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària (RDL 339/1990), modificat per la Llei 11/1999, es
fa públic el requeriment als titulars del vehicles que a continuació es
detallen, ja que dits vehicles es troben ingressats des de fa mes de
dos mesos en el dipòsit o dependències municipals, perquè en el

termini de quinze dies els retirin del dipòsit o dependències, amb l'ad-
vertiment que en cas contrari es procedirà al seu tractament com a
residus sòlids urbans.

Titular Marca i Model Matricula Expedient
Azzoouz, Abdeslam Citroen ZX B-7134-ON 8027/08 VA
Hernández Gómez, J de Dios Saab 900 S B-0596-SJ 8036/08 VA

La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui
els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució es defi-
nitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar recurs
contenciós-administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Adminis-
tratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats, des de el
dia següent al de la publicació d'aquest escrit, tot i això de confor-
mitat amb l'establert en els articles 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 pogué exercir 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
publiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre
de 1992.

Roda de Barà, 28 d'octubre de 2008. --- L'ALCALDESSA, Mayte
Huerta Hortelano.

2008/13137 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Departament de Contractació

Anunci

Aprovat inicialment per aquest Ajuntament el plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques que han de regir l'adjudi-
cació pel procediment obert, mitjançant concurs, per a l'adjudicació
del contracte per a l'ús privatiu del domini públic, mitjançant
concessió administrativa, per a la rehabilitació i posterior explotació
d'un quiosc de venda de plantes i flors, situat a la part central de la
Rambla Nova, tram comprès entre els carrers Canyelles i Fortuny,
davant l'INSS, s'exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en
l'últim dels butlletins oficials (BOPT o DOGC) en que s'insereixi, 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; i es fa avinent que, en cas de no produir-se cap
tipus de reclamació durant el termini assenyalat, l'expressat Plec de
clàusules s'entendrà definitivament aprovat.

Simultàniament, s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que se
celebrarà amb subjecció al que seguidament s'expressa, en el
benentès que, cas de formular-se reclamacions al plec de clàusules
abans referenciat, la licitació s'ajornarà fins que, resoltes aquelles,
s'anunciï de nou la seva celebració:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient : 24/08

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: ús privatiu del domini públic,

mitjançant concessió administrativa, per a la rehabilitació
i posterior explotació d'un quiosc de venda de plantes i
flors, situat a la part central de la Rambla Nova, tram
comprès entre els carrers Canyelles i Fortuny, davant
l'INSS.

b) Divisió per lots i número: no n'hi ha.
c) Lloc d'execució: Tarragona.
d) Termini: 15 anys. Els licitadors podran ofertar un termini

inferior.
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3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària..
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació:
- El cànon anual mínim serà de 5.863,08 euros. Aquest es
podrà millorar pels licitadors a l'alça.

5. Garanties:
Garantia provisional: 358,32 euros corresponent a l'execució de

les obres de rehabilitació, i 7,15 euros del valor del domini públic
ocupat pel dit quiosc.

Garanties definitives: 537,47 euros, pel que fa a les obres de
rehabilitació del quiosc i 10,73 euros, pel que fa a la posterior gestió
i explotació de l'establiment.

6. Obtenció de documentació i informació:
a) En el perfil del contractant de l'Ajuntament de Tarragona

(www.tarragona.cat).
b) El plec de clàusules administratives particulars, el de pres-

cripcions tècniques i el projecte tècnic podran examinar-se
pels interessats en dies i hores hàbils d'oficina, a la Secció
de Contractació situada en aquest Ajuntament, i en el
perfil del contractant de l'Ajuntament de Tarragona
(www.tarragona.cat.), en format pdf.

c) Data límit d'obtenció de documents: No es fixa.

7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no es demana.
b) Altres requisits: els establerts a la clàusula 11.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: en el termini de 30 dies hàbils

a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT) en què s'insereixi, llevat que sigui dissabte o festiu,
cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil. Aquest
termini finalitzarà a les 14 hores.

b) Documentació a presentar: és l'assenyalada a la clàusula
14 del plec de clàusules administratives que regeix dit
concurs.
La proposició econòmica, s'ajustarà al model indicat a la
clàusula 15 del plec.

c) Lloc de presentació:
1) Entitat: Ajuntament de Tarragona. Contractació.
2) Plaça de la Font, 1
3) Tarragona

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta: 15 dies a comptar des del següent al de
l'obertura.

9. Obertura ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Tarragona.
b) Domicili: plaça de la Font, sala de reunions d'Intervenció

-segona planta-.
c) Localitat: Tarragona.
d) Data: el divendres de la setmana següent a la data de

presentació d'ofertes, llevat que sigui festiu, cas en el qual
es realitzarà el dia hàbil següent. 

e) Hora: 14 hores.

10. Altres informacions: contra l'objecte d'aquest anunci es podrà
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el
termini d'un mes a partir de la data següent a la de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en el
qual s'insereixi o, directament, recurs contenciós administratiu davant
dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de
dos mesos comptats també des del dia següent al de la publicació

d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
qual s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la
Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i sense perjudici que
es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi procedent, d'acord
amb el que disposa l'article 58.2, in fine, de la citada Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

11.Despeses anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari i es fixa
com a màxim la quantitat de 1.200 euros.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de confor-
mitat amb l'establert a l'article 126 de la Llei 30/07, de 30 d'oc-
tubre, de contractes del sector públic.

Tarragona, 7 d'octubre de 2008. --- El secretari general, pd,
Manuel Sanmartín Suñer.

2008/13529 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci

En data 17 d'octubre de 2008 l'alcalde ha dictat el Decret
número 2405 del qual es transcriu literalment la seva part resolutiva:

"Primer. Revocar les atribucions delegades a la regidora Sra.
Laura Pradeda Martínez referents a l'obra pública, en execució,
Remodelació del carrer Antoni Roig i Plaça de la Font.

Segon. Delegar aquestes atribucions, exclusivament respecte a
l'esmentada obra, a la 1a. tinent d'alcalde i regidora delegada
d'Urbanisme, Sra. Maria Dolors Toda Esteve.

Tercer. Notificar la present resolució a les regidores delegades, i
als caps de les diferents àrees, serveis i dependències municipals. 

Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Ple i a la Junta de
Govern Local. 

Cinquè. Publicar la present resolució pel seu general conei-
xement, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, tauler
d'anuncis i pàgina web municipal, de conformitat amb l'article 44.2
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre i 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Sisè. El present Decret tindrà efectes des de la data del mateix."

La qual cosa es fa pública en compliment de l'acord transcrit.

Torredembarra, 24 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Daniel
Masagué Pere.

2008/13540 – AJUNTAMENT DE VALLCLARA

Anunci

L'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm.
2, finançat mitjançant el romanent de Tresoreria per a despeses
generals, del pressupost vigent de la corporació, s'ha publicat al
BOP de Tarragona número 185 annex/fascile: 1, núm. d'inserció:
2008-9990, de data 08-08-08. No s'hi han presentat reclama-
cions ni suggeriments i ha estat aprovat definitivament en data 28-
08-08. La quantitat definitiva dels capítols modificats és la
següent: 
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Suplement de crèdit

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. Conceptes Inicial Modificacions Definitiu
1. Despeses de personal 21.200,00 euros 11.148,13 euros 32.348,13 euros
2. Despeses de béns corrents i serveis 39.950,00 euros 56.701,92 euros 96.651,92 euros
3. Despeses financeres 4.650,00 euros 4328,80 euros 8.978,80 euros
4. Transferències corrents 15.100,00 euros 8.719,09 euros 23.819,09 euros

Crèdit extraordinari

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. Conceptes Inicial Modificacions Definitiu
4. Transferències corrents - euros 498,80 euros 498,80 euros
6. Inversions Reals - euros 7.235,06 euros 7.235,06 euros

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran inter-
posar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Vallclara, 1 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Rosendo Roig
Nadal.

2008/13541 – AJUNTAMENT DE VALLCLARA

Anunci

S'ha exposat al públic l'expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari núm. 1 finançat mitjançant nous ingressos recaptats, dins
el pressupost vigent, segons l'anunci publicat al BOP de Tarragona
número 185 annex/fascile: 1, núm. d'inserció: 2008-9989, de data
08-08-08. No s'hi han presentat reclamacions ni suggeriments i ha
estat aprovat definitivament en data 28-08-08. La quantitat definitiva
dels capítols modificats és la següent:

Suplement de crèdit

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. Conceptes Inicial Modificacions Definitiu
1. Despeses de personal 7.300,00 euros 6.400,00 euros 13.700,00 euros

Crèdit extraordinari

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. Conceptes Inicial Modificacions Definitiu
1. Despeses de personal - euros 1.200,00 euros 1.200,00 euros
2. Despeses de béns corrents i serveis - euros 1.300,00 euros 1.300,00 euros

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Cap. Conceptes Inicial Modificacions Definitiu
4. Transferències corrents - euros 5.064,85 euros 5.064,85 euros
7. Transferències de capital - euros 3.875,97 euros 3.875,97 euros

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran inter-
posar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci.

Vallclara, 1 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Rosendo Roig
Nadal.

2008/13530 – AJUNTAMENT DE VALLS

Edicte

Per part de PLÁSTICOS TÉCNICOS VALLENSES, SL, s'ha
sol·licitat llicència ambiental per a la instal·lació d'una fàbrica d'in-

jectats de termoplàstic al carrer Fusters, 40, del polígon industrial de
Valls.

En compliment del que disposa l'article 43 del Decret
136/1999, de 18 de maig, 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, se sotmet a infor-
mació veïnal durant el termini de deu dies, per tal que tots aquells
que es considerin afectats per l'activitat esmentada, puguin efectuar
les observacions i les reclamacions que creguin convenients. 

L'expedient es podrà examinar a la Regidoria d'Obres i Activitats
d'aquest Ajuntament, durant les hores d'oficina. 

Valls, 22 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Albert Batet Canadell.

2008/13704 – AJUNTAMENT DE VILA-RODONA

Edicte

Expedient: 245/08 MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
EXERCICI 2009 

Data de l'acord: sessió extraordinària del Ple de la corporació de 28
d'octubre de 2008

Termini d'exposició pública: 30 dies
Lloc d'exposició pública: oficines de l'Ajuntament de Vila-rodona
Hores d'exposició pública: 10 a 14 hores

L'expedient abans esmentat s'exposa al públic pel temps regla-
mentari, per tal que pugui ésser consultat i al mateix temps s'hi puguin
incorporar suggeriments i reclamacions que s'estimin per convenients,
les quals seran degudament resoltes.

De no produïr-se cap reclamació en l'exposició pública, l'apro-
vació inicial esdevindrà definitiva.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Vila-rodona, 29 d'octubre de 2008. --- L’alcalde, Josep Mª
Comas Pié.

2008/13660 – AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Edicte de l'Ajuntament de Vila-seca, sobre contractació d'obres

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Vila-seca.
b) Dependència: Servei Administratiu d'Urbanisme.
c) Número d'expedient: 799/08.

2. Objecte del contracte.
a) Descripció: obres compreses al projecte de substitució de

les cobertes del Castell de Vila-seca. 
b) Lloc d'execució: Vila-seca.
c) Termini d'execució: 7 mesos, a comptar de la data de la

signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: pluralitat de criteris d'adjudicació 

4. Pressupost tipus de licitació.
a) Import total: 368.735,16 euros (16% IVA no inclòs),

pagament: a càrrec de les partides 08.45300.62200
(RC-24334) i 08.45300.62200 (AD-4363) del pres-
supost municipal

5. Garanties.
a) Garantia provisional: 3% del pressupost de licitació (IVA no

inclòs)
b) Garantia definitiva: 5% del pressupost de licitació (IVA no

inclòs)
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6. Obtenció de documentació i informació.
a) Informació: Serveis Administratius d'Urbanisme de

l'Ajuntament de Vila-seca, plaça de l'Església, 26 de Vila-
seca, tel: 977.30.93.00 (ext. 360)

b) Obtenció de documentació: Copisteria ARTYPLAN Av.
Marquès de Montoliu, 10-12 de Tarragona cp. 43002,
tel: 977/25.28.87 fax: 977/23.01.97 i Av. Sant Jordi,
17-19  de Reus cp.43201, telèfon: 977/12.84.10  fax:
977/34.34.65.

c) Pàgina web: www.vila-seca.cat

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació empresarial: 

Grup Subgrup categoria 
K 7 d

8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit: vint-i-sis dies naturals comptats del següent al de

la publicació de l'anunci oficial al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, fins a les 14:00 h que en cas de
ser festiu es traslladarà el termini al primer dia hàbil
següent.

b) Documentació. S'indica en el plec de clàusules administra-
tives particulars redactades a l'efecte.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Vila-seca, plaça de
l'Església, 26 de Vila-seca. 

9. Obertura de pliques.
a) Lloc: Sala de Junta de Govern de l'Ajuntament de Vila-

seca, a la plaça de l'Església, 26.
b) Obertura  sobre 1): a les 12:30 h. del quart dia hàbil

després de la finalització del termini de presentació de
proposicions, que en cas de ser dissabte o festiu es tras-
lladarà al dia hàbil següent.

c) Obertura sobres 2) i 3): a les 12:30 h. del desè dia hàbil
següent a la finalització del termini de presentació de
proposicions, que en cas de ser dissabte o festiu es tras-
lladarà al dia feiner següent.

10. Despeses dels anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.

11. Informació pública plecs:
S'exposen pel termini de 20 dies.

Vila-seca, 20 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Josep Poblet i Tous.

2008/13532 – AJUNTAMENT DE VILALLONGA DEL CAMP

Anunci

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data setze
d'octubre de dos mil vuit, va aprovar els treballs corresponents a
l'Avanç de Planejament del Pla d'ordenació urbana de Vilallonga del
Camp.

D'acord amb la vigent normativa urbanística, es sotmet aquesta
aprovació al tràmit d'informació pública, durant el termini de trenta
dies, a fi efecte que es puguin presentar les al·legacions i/o obser-
vacions que es considerin oportunes i convenients.

Vilallonga del Camp, 27 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, F.
Xavier Armengol i Monné.

2008/13535 – AJUNTAMENT DE VILALLONGA DEL CAMP

Anunci

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària de data vint-
i-dos d'octubre de dos mil vuit, va aprovar inicialment el projecte de
l'obra titulada IMPLANTACIÓ DE 4 ÀREES D'APORTACIÓ SELECTIVA

SOTERRADA redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del
Tarragonès, per un import de 172.098,92 euros.

D'acord amb la vigent normativa, es sotmet aquesta aprovació al
tràmit d'informació pública, durant el termini de trenta dies, a fi efecte
que es puguin presentar les al·legacions i/o observacions que es
considerin oportunes i convenients.

Si durant el termini d'informació pública no es presenta cap
al·legació al respecte, l'esmentat projecte es considerarà definiti-
vament aprovat, sense necessitat de cap nou acord.

Vilallonga del Camp, 27 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, F.
Xavier Armengol i Monné.

2008/13719 – AJUNTAMENT DE VILAPLANA

Edicte

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 29 d'octubre de 2008,
va aprovar inicialment les modificacions dels preus d'unes ordenança
fiscals pel exercici de 2009, que tot seguit es relacionen: 

Taxa de recollida domiciliària d'escombraries

L'esmentat acord, amb el corresponent expedient, s'exposa a
informació pública per un termini de 30 dies a comptar des del
següent a la seva publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.

Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a
l'article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar l'expedient i
presentar-hi reclamacions que estimin oportunes. 

En cas que no hi hagi cap reclamació, o un cop resoltes aquelles
s'elevarà l'acord definitiu i es procedirà a la publicació integra del
nous preus de l'Ordenança fiscal que entraran en vigor el 1r. de
gener de 2009 i regira mentre no se n'acordi la seva modificació o
derogació. 

Vilaplana, 30 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Tomàs Bigorra i
Munté.

2008/13425 – AJUNTAMENT DE XERTA

ANUNCI

Per Decret de l'Alcaldia número 167 de data 8 d'octubre de
2008, l'alcalde president ha aprovat inicialment el projecte de
Col·locació d'Instal·lació Elèctrica a l'Edifici de l'Ajuntament.

El qual se sotmet a informació pública per un termini de trenta
dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP de Tarragona i
DOGC, a fi de què qualsevol interessat pugui presentar al·legacions,
fent avinent que aquest anunci també apareix publicat en la web
municipal.

El que es posa en general coneixement a fi de què qualsevol inte-
ressat pugui presentar-hi al·legacions.

Xerta, 22 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Moisès Fabra Serral.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

2008/13563 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Segons el que s'ha disposat a les actuacions 14/2008, seguides
en aquest Jutjat a instància de Nourredine El Jarrari contra CONS-
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TRUCCIONES Y REFORMAS FOGAL S.L., mitjançant aquest edicte es
notifica a CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FOGAL S.L. que s'ha
dictat una sentència, l'encapçalament de la qual i la part dispositiva
són del tenor literal següent: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 REUS.
Cantidad 14/08- S E N T E N C I A nº 378 de 200. En Reus, a 22
de octubre de 2008. Vistos por mí, Chantal Prieto Corbella, magis-
trado-juez en sustitución del Juzgado de lo Social nº 1 de los de esta
ciudad y su partido, en audiencia pública, los autos arriba referen-
ciados, seguidos ante este Juzgado bajo número arriba referenciado,
siendo partes: DEMANDANTE: NOURREDINE EL JARRARI repre-
sentado y asistido por el letrado Sr. Macías DEMANDADA: la
empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FOGAL, S.L., que no
comparece pese a haber sido citada en legal forma. OBJETO: recla-
mación de cantidad. F A L L O. Que estimando la demanda inter-
puesta por NOURREDINE EL JARRARI contra las empresas CONS-
TRUCCIONES Y REFORMAS FOGAL, S.L., debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que abonen al actor la suma
de 1.308,67 EUROS, más la que devengue al 10 % de interés por
mora. Notifíquese las presente resolución a las partes haciéndoles
saber la misma es firme y que contra ella no cabe recurso. Así por
esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN. La
anterior sentencia fue leída y publicada en audiencia pública por la
Ilma. Sra. Magistrada, que la suscribe, en el día de su fecha. Doy fe.

I perquè serveixi de notificació en forma a la persona esmentada,
el domicili de la qual es desconeixi a la qual s'adverteix que les noti-
ficacions successives, tret que tinguin forma d'interlocutòria o de
setència, es faran a les estrades, i per inserir-lo al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, expedeixo aquest edicte. 

Reus, vint-i-tres d'octubre de dos mil vuit. --- Firma (il·legible).

2008/13565 – JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE REUS

Edicte

Tal com s'ha disposat a les actuacions núm. executòries
106/2008, seguides en aquest Jutjat Social de Reus a instàncies de
JUAN ACUÑA MATEO contra NEW SOFT NETWORKS, mitjançant
aquest edicte es notifica a la/les entitat/s executada/des, la interlò-
cutoria de data 27 d'octubre de 2008, en la qual es declara la
insolvència de l'esmentada entitat. La part dispositiva d'aquesta reso-
lució diu literalment:

"Procede declarar al ejecutado NEW SOFT NETWORKS,S.A.
en situación de insolvencia legal total por importe de 625 euros.
Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, y
procédase al archivo de las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del/de la ejecutado/a."

Reus, vint-i-set d'octubre de dos mil vuit. --- LA SECRETÀRIA
JUDICIAL (ilegible).

2008/13665 – JUTJAT SOCIAL DE REUS

Edicte

Secretari judicial: FERNANDO PECINO ROBLES
Reus, vint d'octubre de dos mil vuit

Tal com s'ha disposat en les actuacions DEMANDES 993/2008,
seguides en aquest Jutjat a instàncies de EDUARDO MANUEL
MUÑOZ CID contra CONSTRUCCIONES SALESA S.L., citeu
mitjançant aquest edicte CONSTRUCCIONES SALESA S.L. en
parador desconegut, perquè comparegui a la sala de vistes d'aquest
jutjat el proper dia VINT-I-NOU DE GENER DE 2009 A LES 12:30
HORES per dur a terme l'acte de conciliació.

Informeu-lo/la que, en cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, el judici en convocatòria única se celebrarà a continuació. Hi
ha de concórrer amb els mitjans de què intenti valer-se. Advertiu-lo/la
que el judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part
demandada citada legalment.

Igualment, citeu el/la representant legal de la part demandada
per a la prova de confessió en judici. Advertiu-lo/la que, en cas d'in-
compareixença, se la pot tenir per confessa.

I, perquè serveixi de citació de forma legal a la part demandada,
el domicili de la qual es desconeix, se l'adverteix que les notificacions
successives, tret de les interlocutòries i de les sentències, es faran a les
estrades, i per a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte. --- El
secretari judicial (il·legible).

2008/13666 – JUTJAT SOCIAL DE REUS

Edicte

Secretari judicial: FERNANDO PECINO ROBLES
Reus, vint d'octubre de dos mil vuit

Tal com s'ha disposat en les actuacions DEMANDES 543/2008,
seguides en aquest Jutjat a instàncies de ADIL BARKA contra FUSTES
ZAREY S.L., citeu mitjançant aquest edicte FUSTES ZAREY S.L. en
parador desconegut, perquè comparegui a la sala de vistes d'aquest
jutjat el proper dia ONZE DE DESEMBRE A LES 11:45 HORES per
dur a terme l'acte de conciliació.

Informeu-lo/la que, en cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, el judici en convocatòria única se celebrarà a continuació. Hi
ha de concórrer amb els mitjans de què intenti valer-se. Advertiu-lo/la
que el judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part
demandada citada legalment.

Igualment, citeu el/la representant legal de la part demandada
per a la prova de confessió en judici. Advertiu-lo/la que, en cas d'in-
compareixença, se la pot tenir per confessa.

I, perquè serveixi de citació de forma legal a la part demandada,
el domicili de la qual es desconeix, se l'adverteix que les notificacions
successives, tret de les interlocutòries i de les sentències, es faran a les
estrades, i per a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte. --- El
secretari judicial (il·legible).

2008/13667 – JUTJAT SOCIAL DE REUS

Edicte

Secretari judicial: FERNANDO PECINO ROBLES
Reus, vint d'octubre de dos mil vuit

Tal com s'ha disposat en les actuacions DEMANDES
1042/2008, seguides en aquest Jutjat a instàncies de BENITO
VICTORIA RAPELA contra CONSTRUCCIONES SALESA S.L. I
FOGASA, citeu mitjançant aquest edicte CONSTRUCCIONES
SALESA S.L. en parador desconegut, perquè comparegui a la sala de
vistes d'aquest jutjat el proper dia CINC DE FEBRER DE 2009 A LES
10:45 HORES per dur a terme l'acte de conciliació.

Informeu-lo/la que, en cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, el judici en convocatòria única se celebrarà a continuació. Hi
ha de concórrer amb els mitjans de què intenti valer-se. Advertiu-lo/la
que el judici no se suspendrà per la falta d'assistència de la part
demandada citada legalment.

Igualment, citeu el/la representant legal de la part demandada
per a la prova de confessió en judici. Advertiu-lo/la que, en cas d'in-
compareixença, se la pot tenir per confessa.

I, perquè serveixi de citació de forma legal a la part demandada,
el domicili de la qual es desconeix, se l'adverteix que les notificacions
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successives, tret de les interlocutòries i de les sentències, es faran a les
estrades, i per a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte. --- El
secretari judicial (il·legible).

2008/13499 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 424/2007
a instancias de ROSA MARIA PEDRAZA COLUME en reclamación de
SEGURIDAD SOCIAL, se cita a VERIFICACIONES TECNICAS S.L en
ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social sito en Avda. Ramón y Cajal nº 51-53, entlo. esc. B, el
próximo día 2 DE FEBRERO DE 2009 A LAS 10:30 horas de su
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y subsi-
guiente juicio, caso de no lograrse avenencia, y al que concurrirá con
todos los medios de prueba de que intente valerse, advirtiéndole que
no se suspenderá el juicio por falta de asistencia del demandado y
que las siguientes notificaciones se harán en estrados.

Tarragona, a veintisiete de octubre de dos mil ocho. --- LA SECRE-
TARIA JUDICIAL (ilegible).

2008/13573 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto

Por el presente se notifica a la empresa ejecutada KLAIPDA
SERVICE SL, en ignorado paradero, que en el día 8.9.2008 se ha
dictado AUTO de ejecución declarado incurso en apremio al deudor
por un importe principal de 1826,32, más la suma de 547,90presu-
puestados provisionalmente para costas. Todo ello en demanda
instada por MANUEL MARTINEZ MARTINEZ con el número de orden
940/2008.

La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.

Dado en Tarragona, a veintiocho de octubre de dos mil ocho. ---
LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2008/13581 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto

Por el presente se notifica a la empresa ejecutada URGENT
PENEDES  S.L., en ignorado paradero, que en el día 27-10-08 se
ha dictado AUTO de ejecución declarado incurso en apremio al
deudor por un importe principal de 19.192,07 EUR, más la suma de
5.757,62 EURpresupuestados provisionalmente para costas. Todo
ello en demanda instada por PAOLO GIORDANI con el número de
orden 623/2008.

La copia de la resolución está a disposición de la parte en la
Secretaría de este Juzgado. Las sucesivas notificaciones se harán en
estrados.

Dado en Tarragona, a veintisiete de octubre de dos mil ocho. ---
LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2008/13587 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 DE TARRAGONA

Edicto

Por tenerlo así acordado en resolución de este fecha, en los autos
seguidos ante este Juzgado de lo Social nº 2 con el nº 127/2008

a instancias de MOUSTAPHA EL HMIDI en reclamación de DESPIDO,
se cita a ADOLVICTOR S.L., en ignorado paradero, para que compa-
rezca ente este Juzgado de lo Social sito en Avda. Ramón y Cajal nº
51-53, entlo. esc.B, el próximo día 10 DE DICIEMBRE A LAS 9'15
HORAS de su mañana, para la celebración de la COMPARE-
CENCIA prevista en el artº 236 de la Ley de Procedimiento Laboral,
a los efectos de ser oídos sobre la denegada readmisión de la parte
actora, y al que concurrirán con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, advirtiéndole que no suspenderá la comparecencia
por falta de asistencia del demandado, pudiendo celebrarse en
rebeldía y que la la inasistencia injustificada del demandante dará
lugar al desistimiento y posterior archivos de las actuaciones. 

Dado en Tarragona, a veintisiete de octubre de dos mil ocho. ---
LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2008/13475 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TORTOSA

Edicto

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN
En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del

Juzgado de lo Social de Tortosa, en resolución dictada en el día de
la fecha, en procedimiento sobre reclamación de cantidad demandas
685/2008, seguida a instancia de SILVIA ROMERO RUIZ y RAUL
SANCHO TENA contra la empresa INSTALACIONES Y
PROYECTOS ROIG AUDI S.L y dado que citado personalmente en el
domicilio indicado, ha resultado negativa la citación, en providencia
del día de la fecha, se ha acordado citar al indicado demandado
por medio del presente edicto, en ignorado paradero y cuyo domi-
cilio actual se desconoce, a fin de que comparezca al acto de conci-
liación, y en su caso juicio que se ha de celebrar el día 29 de enero
de 2009 a las 12:30 horas en la sala de audiencia de éste Juzgado,
haciéndole saber que deberá concurrir al acto del juicio con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la facultad que le
asiste de comparecer con letrado, procurador o graduado social
colegiado y que la incomparecencia del demandado sin justa causa,
no impedirá la celebración del juicio que se continuará sin declarar
su rebeldía.

Y para que sirva de notificación y citación en forma al
demandado INSTALACIONES Y PROYECTOS ROIG AUDI S.L., en
ignorado paradero y cuyo domicilio actual se desconoce, advir-
tiéndole que la copia de la demanda y documentos presentados
quedan a su disposición en la Secretaría del Juzgado y que las suce-
sivas comunicaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento, se harán en estrados y para que sirva
de publicación en el Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona y
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado a los efectos perti-
nentes expido la presente en Tortosa, a 24 de octubre de 2008. ---
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL (ilegible).

2008/13616 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 1 DE TORTOSA

Edicto

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN
En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del

Juzgado de lo Social de Tortosa, en resolución dictada en el día de
la fecha, en procedimiento sobre reclamación de cantidad
Demandas608/2008, seguida a instancia de EMIL MARIUS COPIL
contra la empresa PORTOCAPITAL SYSTEM, S.L., y dado que citado
personalmente en el domicilio indicado, ha resultado negativa la
citación, en providencia del día de la fecha, se ha acordado citar al
indicado demandado por medio del presente edicto, en ignorado
paradero y cuyo domicilio actual se desconoce, a fin de que compa-
rezca al acto de conciliación, y en su caso juicio que se ha de
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celebrar el día 15 de enero de 2009 a las 10:00 horas en la sala
de audiencia de este Juzgado, haciéndole saber que deberá
concurrir al acto del juicio con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la facultad que le asiste de comparecer con
letrado, procurador o graduado social colegiado  y que la incom-
parecencia del demandado sin justa causa, no impedirá la cele-
bración del juicio que se continuará sin declarar su rebeldía.

Y para que sirva de notificación y citación en forma al
demandado PORTOCAPITAL SYSTEM, S.L., en ignorado paradero y
cuyo domicilio actual se desconoce, advirtiéndole que la copia de la
demanda y documentos presentados quedan a su disposición en la
Secretaría del Juzgado y que las sucesivas comunicaciones, salvo que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, se
harán en estrados y para que sirva de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona y fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado a los efectos pertinentes expido la presente
en Tortosa, a 27 de octubre de 2008. --- LA SECRETARIA JUDICIAL.

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

2008/13582 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN Nº. 2 DE AMPOSTA

Edicto

D. RAÚL SANJUÁN LÓPEZ, secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número Dos de Amposta (Tarragona)

HAGO SABER: que en este Juzgado se tramita juicio de faltas
núm. 95/08 sobre AMENAZAS E INJURIAS, siendo partes en el
mismo, como denunciante ANTONIO DAVID FERNANDEZ RODERO
y como denunciados SERGIO RUBIO MORENO Y PEDRO-JAVIER
MARTOS GONZALEZ.

En fecha 16 DE OCTUBRE DE 2008 se celebró el acta de juicio
oral, recayendo sentencia en fecha 17 DE OCTUBRE DE 2008 y es
del siguiente tenor literal.

FALLO
"Que debo absolver y absuelvo a Sergio Rubio Moreno y Pedro-

Javier Martos González de las faltas de amenazas e injurias que se
les imputaba en este procedimiento, declarando las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma, hacién-
doles saber que contra la misma podrán interponer ante este Juzgado
Recurso de Apelación en el plazo de CINCO días a partir del
siguiente al de su notificación".

Y para que sirva de notificación a ANTONIO-DAVID
FERNÁNDEZ RODERO en ignorado paradero, expido la presente en
Amposta, a veintitrés de octubre de dos mil ocho. --- EL SECRETARIO
(ilegible).

2008/13731 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN Nº. 2 DE AMPOSTA

Edicto

D. RAÚL SANJUÁN LÓPEZ, secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número Dos de Amposta (Tarragona)

HAGO SABER: que en este Juzgado se tramita juicio de faltas
núm. 45/08 sobre DESOBEDIENCIA AGENTES DE LA AUTORIDAD,
siendo partes en el mismo, además del Ministerio Fiscal, como denun-
ciante los POLICIAS LOCALES con TIP 4202 Y 4804 y como denun-
ciado SEBASTIAN MARIAN DRYPAN.

En fecha 30 DE ABRIL DE 2008 se dictó auto aclaratorio a la
sentencia de fecha 8 de abril y es del siguiente tenor literal.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo que de oficio se procede a la aclaración del fallo de la

sentencia exponiendo que se condena al denunciado Sebastian
Marian Drypan a una falta de desobediencia a los agentes de la
autoridad del artº 634 del Código Penal que se le venía atribuyendo
a una multa de 15 dias con una cuota diaria de 12 euros, decla-
rando las costas de oficio. 

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma,
haciéndole saber que contra ella no cabe ningún recurso, sin
perjuicio de los recursos que puedan interponerse contra la sentencia
a la que se refería la solicitud (artº 267 LOPJ).

Y para que sirva de notificación a SEBASTIAN MARIAN DRYPAN
en ignorado paradero, expido la presente en Amposta a veintiséis de
septiembre de dos mil ocho. --- EL SECRETARIO (ilegible).

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES

2008/13567 – COMUNITAT GENERAL DE REGANTS 
DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE

Anunci

En virtut del que disposen els articles 29, 30, 31 i 32 de les orde-
nances i reglaments d'aquesta comunitat, es convoca Junta General
Ordinària, la qual es realitzarà el proper dia 30 de novembre, a dos
quarts d'onze de primera convocatòria, en la seu social de l'entitat,
situada al passeig Canal, 43,49, i de no reunir-se la majoria de vots,
es realitzarà de segona convocatòria, el mateix dia a les onze hores,
a fi de tractar el següent,

ORDRE DEL DIA

1r. Lectura i aprovació, si així procedeix, de l'acta de la Junta
General anterior.

2n.Examen i aprovació, si així s'escau, dels pressupostos d'ingressos
i despeses per a l'exercici de 2009.

3r. Informe de propostes d'actuació i adopció d'acords, si així
procedeix, sobre els projectes i obres de Modernització de
Regadius amb SEIASA del Nordeste.

4t. Precs i Preguntes.

Amposta, 24 d'octubre de 2008. --- El president, Manuel Masià
i Marsà. --- El secretari, Jaime-Pedro Porres i Bel.

2008/13584 – SECOMSA AIGÜES, S.L.

Anunci

SECOMSA AIGÜES, S.L, per encàrrec del Consell Comarcal del
Baix Camp i segons conveni subscrit el dia 8 de març de 2006 entre
aquesta administració i l'Ajuntament de Cambrils, per regular la dele-
gació a favor de la comarca de la gestió dels serveis que consti-
tueixen el cicle integral de l'aigua, fa pública les tarifes d'aigua apro-
vades per a l'exercici 2008, d'acord amb l'increment del 5,5% que
equival a l'IPC general català corresponent al període març 2007 -
març 2008 més un punt. 

A) Tarifes de venda d'aigua
Preu del subministrament
Mínim de consum facturable (*): 27 m3/abonat/trimestre
Consums
Fins a 27 m3/ab/trimestre 0,5291 euros/m3

De 27 a 36 m3/ab/trimestre 0,5291 euros/m3
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De 36 a 90 m3/ab/trimestre 0,7542 euros/m3

Excés de 90 m3/ab/trimestre 1,2946 euros/m3

B) Conservació de comptadors
Diàmetre de comptador 
Fins a 20 mm 1,25 euros/ab/trim.
De 25 mm 1,89 euros/ab/trim.
A partir de 30 mm 2,53 euros/ab/trim.

(*)En el cas de comptadors generals que abasteixen més d'un
habitatge o local, s'aplicaran tants mínims com unitats de
consum hi hagin.

Aquestes tarifes han estat aprovades per l'Ajuntament de
Cambrils, en Junta de Govern Local en sessió del dia 20 de juny de
2008 i per la Comissió de Preus de Catalunya, en la sessió del dia
23 de juliol de 2008, en virtut del Decret 149/1988, de 28 d'abril,
aplicables a partir del 24 de juliol de 2008.

Cambrils, 17 d'octubre de 2008. --- El gerent, Pere Sala Padròs.

2008/13585 – SECOMSA AIGÜES, S.L.

Anunci

SECOMSA AIGÜES, S.L, per encàrrec del Consell Comarcal del
Baix Camp i segons conveni subscrit el dia 8 de març de 2006 entre
aquesta administració i l'Ajuntament de Cambrils, per regular la dele-
gació a favor de la comarca de la gestió dels serveis que consti-
tueixen el cicle integral de l'aigua, fa públics els preus no tarifaris per
la prestació dels serveis d'aigua i clavegueram per a l'exercici 2008,
d'acord amb l'increment del 4,4% de l'IPC general català corres-
ponent al període gener 2007 - gener 2008. 

Servei d'aigua potable
A Dret d'escomesa Preus

a.1 Pel dret d'escomesa a la xarxa general en iniciar l'obra,
Per cada habitatge o local (en cas que sigui 1 unitat 
tributaran de la forma assenyalada a l'apartat 3.a)  . . . .58,22 euros
Hotels, residències,pensions,etc (per cada 3 
habitacions o fracció)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63,53 euros
Apartahotels (per cada 3 apartaments/habitació 
o fracció)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63,53 euros
Càmping (per cada m2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,26 euros

a.2 Per escomesa estàndard i contractació individual de
comptadors o subministrament (per cada habitatge o
local en edificis amb escomesa a la xarxa general)  . . .123,29 euros

a.3 Cas de no estar abonat el dret d'escomesa a la xarxa
general en iniciar l'obra, l'usuari abonarà la suma de 
les tarifes a.1 i a.2

a.4 Els xalets, habitatges unifamiliars i comptadors de 
comunitat, tributaran de la forma assenyalada a l'apartat a.3

B Despeses d'instal·lació
b.1 Per cada habitatge o local  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55,55 euros

C Preu dels comptadors
c.1 Comptadors de 13 o 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,93 euros
c.2 Comptadors de 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87,94 euros
c.3 Comptadors de 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,94 euros
c.4 Comptadors de 30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153,37 euros
c.5 Comptadors de 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,86 euros

c.6 Comptadors de 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .647,46 euros
c.7 Comptadors de 65 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .647,46 euros

D Verificació de comptadors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,98 euros

E Per connexió de boca contra incendis  . . . . . . . . . . . . . . .224,08 euros

F Baixes de comptador
Baixes de comptador que sol·liciti l'usuari i canvis de nom  . . . .Sense cost

G Revisió de comptadors
Quan se sol·liciti una revisió del comptador per veure
si el seu funcionament és correcte, independentment de
la fiança a constituir, l'interessat haurà d'ingressar una 
quantitat en concepte de muntatge i desmuntatge . . . . . . . . .35,59 euros

H Fiança
Es dipositarà en concepte de fiança per cada contracte 
de subministrament a habitatges o locals, per a la 
Generalitat, de conformitat amb el Decret 147/1997 
de 10-6, que es retornarà a la cancel·lació del contracte, 
sempre que no hagi hagut danys a les instal·lacions, 
un cop rescindit el contracte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,85 euros
En el moment de fer una reclamació sobre la revisió del 
comptador, l'interessat haurà de constituir una fiança que 
li serè retornada quan es realitzi la comprovació. 
El seu import es fixa en  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67,85 euros

Caldrà afegir l'IVA oportú a tots els imports a excepció de la fiança.

Servei de clavegueram
Taxa de connexió conjunt de clavegueram Preus
Zona del casc urbà

Habitatges, locals de fins a 200 m2 de superfície  . . . . . . . .65,03 euros
A partir de 200m2, el m2 a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40 euros
Xalets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96,12 euros
Hotels (per cada habitació)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,57 euros
Càmpings (per cada 50 m2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,52 euros
Piscina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96,12 euros
Supermercats, hipermercats, establiments de 
grans superfícies, indústries (per cada m2)  . . . . . . . . . . . . . . .0,40 euros

A la resta del terme municipal
Habitatges, locals de fins a 200 m2 de superfície  . . . . . . . .97,52 euros
A partir de 200m2, el m2 a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60 euros
Xalets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144,29 euros
Hotels (per cada habitació)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,93 euros
Càmpings (per cada 50 m2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,27 euros
Piscina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144,28 euros
Supermercats, hipermercats, establiments de 
grans superfícies, indústries (per cada m2)  . . . . . . . . . . . . . . .0,60 euros

Caldrà afegir l'IVA oportú a tots aquests imports

Connexions al clavegueram
Des de la façana fins al col·lector general i fins a fondàries de 4m
Fins a 2 m de llargada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1218,61 euros
Fins a 4 m de llargada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1512,28 euros
Fins a 6 m de llargada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1789,61 euros
Fins a 8 m de llargada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2242,13 euros

Cambrils, 17 d'octubre de 2008. --- El gerent, Pere Sala
Padròs.
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