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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
2007/2667 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA
Secretaría General - Autorizaciones Administrativas

NÚM.EXPTE NOMBRE Y APELLIDOS
2324/6 Raúl Navarro Aznar
3480/6 Jordi Tomás Navarro
3347/6
2615/6

María Beatriz Vallo Bermúdez
Eduardo Ferré Matamoros

2541/6
2408/6
2622/6

Mohamed Lahmer
Emilio Lorente González
Gerard Garcia Recasens

2684/6
2726/6

Alan Ribé Martín
Mourad Aarabat

2555/6

Carlos Paredes de Cristo

2275/6
2297/6
2022/6
2355/6
1978/6
2251/6

Francisco Jav. Albiol Gilbert
Luis Garcia Sola
José Castro Romeu
Abdelhajid Rakid
Alejandro Pijoan Trujillo
Daniel Demiguel Forne

2256/6
2433/6
2397/6
3385/6

Abdelmajid El Gassar
Marc Rosich Alvarez
Joan Balagué Matamoros
Ferrán Puges Marcé

3398/6

Cristian Porres Fernández

3364/6

Gerard Solans Gutiérrez

1579/6
3124/6
2837/6
2474/6
2630/6
2472/6
2442/6
2477/6
2524/6

Ladislao Prats Ortega
Miguel Ranchal Borrego
Sergio sánchez Benítez
María Gloria Llobet Grau
María ramos Sorda
Montserrat Calvo Ramos
Lourdes Romagosa Borrut
Hachlaf Ahmed
Kevin Garcia Serrano

2522/6
2521/6
2515/6
2523/6
2475/6
1934/6
2534/6
2510/6
2532/6
2636/6
2468/6
2530/6
2505/6
2504/6

Juan José Hernández BermanT
María Mercedes Martínez Rivero
María Asunción Estivill Rius
Said Tac
Gabriel Alberto Bermúdez
Encarnación Soto Izquierdo
Nuria Valverde Salazar
José Manuel Rodríguez
Nadia Jabanci
José María Pardo Callejo
Marc Rosillo Mejías
Carlos Manuel de la Rosa
Carlos Calvo Cerdá
Rafael Selva Peinado

2528/6
2458/6
2456/6
2455/6
2452/6

Francisco Garcia Chacón
Rodolfo Castro
José Antonio Moreno Guerrero
Walter Maldini
Manel Miquel Díaz

2449/6

Julia Medina Gil

2446/6
2485/6
2483/6

Rocío Díaz López
Mohammed Sahli
Cristina Portolés Martín

Edicto
Propaganda comercial aérea
D. Juan Manuel Garcia de Vinuesa Muñoz, director de operaciones de la empresa AIRSEGURA, con domicilio en López
Navarrete, 16 bajo, de la localidad de BEAS DE SEGURA (Jaén), se
ha dirigido a esta Subdelegación del Gobierno en solicitud de autorización, para realizar trabajos de propaganda aérea sobre esta
provincia.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 20 de diciembre de 1966 (B.O.E. 24.12.66), se
abre plazo de VEINTE días para que los Ayuntamientos de la
provincia, si lo consideran procedente, comparezcan en el expediente y aleguen lo que estimen oportuno en defensa de los intereses
municipales respectivos sobre la procedencia de la solicitud referenciada.
Transcurrido el citado plazo sin que hayan comparecido en el
expediente, se estimará emitido informe favorable, sin perjuicio de la
adopción de medidas de seguridad y salvaguarda de los intereses
generales.
Tarragona, 26 de febrero de 2007. --- EL DELEGADO DEL
GOBIERNO EN CATALUÑA. P.D. Resolución 17-5-05 Aptdo. 2º.2
(BOP 27-05-2005), LA SECRETARIA GENERAL, Carmen Puértolas
Sanz.

2007/3272 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA
Negociado de 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 notificación de la resolución 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.
Contra esta resolución, que no es firme en 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 o diario oficial correspondiente, ante el Excmo.
Sr. Ministro del Interior, transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho so de este derecho, la resolución será firme.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
infracciones Administrativas de la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona.
NÚM.EXPTE
3169/6
3432/6
2295/6
2001/6
1387/6

NOMBRE Y APELLIDOS
Jordi Prunera Ferré
Fabián Visea Iñigo
Francisco Jav. Garcia Rebollo
Víctor Martínez Iñigo
Najib Bel Yamama

DNI
39660877E
8831276N
11435975F
47838812P
X5667101M

LOCALIDAD
Vila-seca
Tarragona
Avilés
Calafell
Torredembarra

ART.INFRINGIDO
25.1 L.O. 1/92
25.1 L.O. 1/92
25.1 L.O. 1/92
25.1 L.O. 1/92
25.1 L.O. 1/92

IMPORTE
301,11
301,11
301,11
301,11
602,22

Dimecres, 21 - 3 - 2007
DNI
LOCALIDAD ART.INFRINGIDO
39736324Y Valls
25.1 L.O. 1/92
47855536B Sant Jaime
d'Enveja
25.1 L.O. 1/92
46915467K Calafell
25.1 L.O. 1/92
47626133X Sant Carles
de la Ràpita 25.1 L.O. 1/92
X3526599D Vila-seca
25.1 L.O. 1/92
46052424F Calafell
25.1 L.O. 1/92
47745224F Vilafranca
del Penedès 25.1 L.O. 1/92
39886636J Reus
25.1 L.O. 1/92
X3409769L La Bisbal
del Penedès 25.1 L.O. 1/92
46461849D Hospitalet
de Llobregat 26 h L.O. 1/92
35084186D Barcelona
25.1 L.O. 1/92
39904138N Reus
25.1 L.O. 1/92
39724610E Calafell
25.1 L.O. 1/92
X3186286G Amposta
25.1 L.O. 1/92
39913299L Cambrils
25.1 L.O. 1/92
47626201D Sant Carles
de la Ràpita 25.1 L.O. 1/92
X3237305D Reus
25.1 L.O. 1/92
44995195L Riudoms
25.1 L.O. 1/92
47822545W Amposta
25.1 L.O. 1/92
46793712M El Prat
de Llobregat 25.1 L.O. 1/92
47824062R Sant Carles
de la Ràpita 25.1 L.O. 1/92
39928150N La Selva
del Camp
25.1 L.O. 1/92
78579787B Deltebre
25.1 L.O. 1/92
33964332W Roda de Bará 25 a L.O. 1/92
39910408A Cambrils
25.1 L.O. 1/92
46361757J Barcelona
90.1 Ley 39/2003
52106495H Torrelles de Foix 90.1 Ley 39/2003
39683240Y Barcelona
90.1 Ley 39/2003
77786612Z El Vendrell
90.1 Ley 39/2003
X2026303A Calafell
90.1 Ley 39/2003
46466612B Hospitalet
de Llobregat 90.1 Ley 39/2003
45643224T Terrassa
90.1 Ley 39/2003
47757752T Calafell
90.1 Ley 39/2003
39826289H Barcelona
90.1 Ley 39/2003
X1188418P Tudela
90.1 Ley 39/2003
X7409330H Barcelona
90.1 Ley 39/2003
37629588R Barcelona
90.1 Ley 39/2003
46560839F Barcelona
90.1 Ley 39/2003
34458605B Badalona
90.1 Ley 39/2003
X24010056V El Vendrell
90.1 Ley 39/2003
39680211J Tarragona
90.1 Ley 39/2003
47926555X Barcelona
90.1 Ley 39/2003
77789569G El Vendrell
90.1 Ley 39/2003
43080261L Sóller
90.1 Ley 39/2003
24805461F Santa Margarida
i els Monjos 90.1 Ley 39/2003
38508499J Sant Joan Despí 90.1 Ley 39/2003
X4001958G Barcelona
90.1 Ley 39/2003
52915434R Viladecans
90.1 Ley 39/2003
X6374350S El Vendrell
90.1 Ley 39/2003
52599412E Sant Cugat
del Vallès
90.1 Ley 39/2003
39904515K Montbrió
del Camp
90.1 Ley 39/2003
75131350X La Zubia
90.1 Ley 39/2003
X2664132L Bigues i Riells 90.1 Ley 39/2003
37746369B Barcelona
90.1 Ley 39/2003

IMPORTE
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
90,15
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
602,22
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15
90,15

Dimecres, 21 - 3 - 2007
NÚM.EXPTE NOMBRE Y APELLIDOS
2481/6 José Manuel Márquez Rosch
2478/6
3172/6
3152/6
2763/6
2795/6
2737/6
2725/6
1950/6
2562/6
2565/6
2727/6
2736/6
2499/6
2491/6
1960/6
1237/6
1372/6
2500/6
2697/6
2607/6
140/7
3489/6

Alfredo Nicolás Miranda
Manuel Amaya Cortés
Omar El Karboub Boziani
Francisco Pascual Franco
Daniel Carrasco Aliaga
Bautista Demetrio Hernández
18998382z
Iván Golles Heredia
Meter Hodnik
Jordi Verdejo Gómez
Riza Avdiu
Bachir Hmimou
Jesús Jiménez Trejo
Dolores Méndez González
Francisco José Garcia Saldaña
Julián Nicolás Almedo
Juan Carlos Larios Martín
Benito Morgade López

2952/6
2913/6
2773/6
2787/6
3228/6
2947/6
1955/6
2566/6
2777/6
2694/6
2601/6
2752/6
2765/6
2496/6
3244/6
3290/6
3291/6
3322/6
3226/6
3196/6
3080/6
3219/6
3278/6
3289/6
3117/6

Angel Gallego Gómez
Genarino Dinu
Antonio Torres Torres
Hoppa Afrounisex, S.L.
Encofrados y Ferrallados
Alt Camp, S.L.
Rafael Samino Fierrez
Oscar González Gómez
Eduardo Romero Amador
Alfonso Molina Quero
Imad Daqi
Gabriel González Sedeño
Marc Armengol Arenales
Abdelouahab Echant
Antonio Martínez González
Pablo Vicente Ortiz Veintimilla
Oscar Chacón Chamorro
Oscar Ruiz Giménez
Juan Tomás Morant
Daniel Olivera Lorca
Carlos Sáez Pastor
Angel Gallego Gómez
Sonia Hidalgo Vidiella
José Sánchez Delgado
Israel Ruperto Figueroa Pazmino
Rodolfo Javier Madrigal Arboleda
Kevin Aranda Pérez
John Wellis Cuevas Nolasco
Didac Colom Ferré
Doriana Reghina Rostas
Bárbara Gisper Galindo

2554/6

José María Barrachina Andrade

2600/6

Fanel Mihai
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DNI
LOCALIDAD
46797831F El Prat
de Llobregat
X6752692F Tortosa
39913936N Reus
X0877070B Reus
47936130J Camarles
39705403C Reus
18998382z
39918220H
X5515706F
77785531Z
X5412883V
X1320939A
39894861G
39732199K
30826606M
33412764C
33902857Y
34968508K
39678041M
X6845349C
39672291M
B43820711

Benicarló
Reus
Salou
Reus
Tarragona
Tarragona
Reus
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Albinyana
El Prat
de Llobregat
Tarragona
Roquetes
Reus
Salou

B43783547 Reus
47761139Y Constantí
52915942A Cambrils
77331598D Tarragona
39895322-M Reus
X679493G Córdoba
48020711T El Vendrell
39906227P Tarragona
X1916482F Reus
43417731X Barcelona
X3962291N Terrassa
47694997N Lleida
39888289x Reus
47103145L Torredembarra
46872817J Torredembarra
40910021J Tortosa
39678041M Tarragona
397724248M Tarragona
46706980Y Badalona
X5052055J Tarragona
X5639231E Amposta
47840897T El Vendrell
X7059958Q Reus
39921669V Cambrils
X6599109H Tarragona
33910741R Mont-roig
del Camp
47104795J Sant Carles
de la Ràpita
X1720912Y Tortosa

ART.INFRINGIDO

IMPORTE

90.1 Ley 39/2003
90.1 Ley 39/2003
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92

90,15
90,15
301,11
301,11
301,11
301,11

23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92
23 a L. O 1/92

301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11

23 a L. O 1/92
301,11
23 a L. O 1/92
301,11
23 a L. O 1/92
301,11
23 a L. O 1/92
301,11
55.3 L. O. 4/2000 6.671,49
55.3 L. O. 4/2000 6.024,62
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
23 a L. O. 1/92 301,11
26 i) L. O. 1/92
90,15
26 i) L. O. 1/92
90,15
26 i) L. O. 1/92
90,15
26 i) L. O. 1/92
90,15
26 i) L. O. 1/92
90,15
26 i) L. O. 1/92
90,15
26 i) L. O. 1/92
90,15
26 i) L. O. 1/92
90,15
26 i) L. O. 1/92
90,15
26 i) L. O. 1/92

90,15

26 h L. O. 1/92
26 h L. O. 1/92

90,15
90,15

Tarragona, 8 de marzo de 2007. --- La secretaria general,
Carmen Puértolas Sanz.

2007/3315 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN TARRAGONA
Negociado de 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 notificación 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.
N.º EXPTE
2288/6
2226/6
2056/6
2191/6
2641/6
2644/6
2651/6
2429/6
2413/6
2406/6
2401/6
2361/6
2426/6
2252/6
2246/6
2170/6
2065/6
2008/6
2627/6
2548/6
2812/6
2822/6
2236/6
2240/6
2244/6
2202/6
2208/6
2210/6
2219/6
2162/6
2165/6
2169/6
2189/6
2193/6
2221/6
2662/6
2719/6
2396/6
2402/6
2422/6
2438/6
2329/6
2335/6
2382/6
2271/6
2838/6
2831/6

NOMBRE Y APELLIDOS
Alejandro Navarro Beltrán
Juan José Pedrosa Naves
Fermín Villamayor Fernández
Mostapha El Mansouri
Carlos Marcelo Morales
Esteban Carmona Fernández
Miguel Angel Bernús Valen
Laura Trueba Durán
Manuel Caro Ortigosa
Mohamed Nador
Daniel Fábregas Comes
José Manuel Sala Almarcha
Oriol Raja Miró
José Ramón Albar Toro
Joan Marcel Martí González
Lorenzo Gómez Mao
Ramiro Clavero Pujol
Oscar Toledo Cruz
Aaron Serrano Fornós
Juan Cuenca Alba
Mohajirix El Bachir
Diego Fernando Ruiz Mejía
Luis Veira Centoira
Joel Carrillo Morán
Volkan Irgi
Abdelkader Chehboun
Francisco Solé Jornet
Pascual Jiménez Jiménez
Jorge Arnau Miranda
Sergio Bertomeu Bou
Sergi Gomis Calvo
Javier Paz Garrido
Juan Pablo Garrido Barrero
Eloy Nadal Escobar
Cristina Martínez Guzmán
Jordi Morgades Herranz
Ludovico López Marín
Deborah Bonet Montserrat
José Ramón Gas Castell
Jaime Martínez Robles
John David Shires Henderson
Ramón Parra Nogueras
Abdelkader Khelil
Aithor Odin Cifre Bonet
Mohamed Tottouh
Rubén Sánchez Palma
Albert Juárez Dosdad

2614/6 Abdelaziz Chaourari
2550/6 Sergio Serrano Estirado

D.N.I.
47621968P
47762377W
39724161X
X33600466M
44776685D
180002322B
39884745P
47625012Q
4340737K
X2925995G
39917682D
39916948B
39902945S
39727436L
47624520F
39702021L
47628693V
46677644H
48018856P
38466270N
X1350061F
X5734738X
34897451B
77789629H
X5782427C
X2014165D
47774081E
40862547B
43694574W
52601533G
39734078Z
48004866W
77790149D
47772418S
73557621X
47761784F
47768188V
47824500W
40926426Y
47687702P
X7290235V
47758531C
X3301262A
39912323D
X3279916R
53032118Y
46462525H
X3726962L
39895577F

LOCALIDAD
ARTI. INFRINGIDO
Alcanar
25.1 L. O. 1/92
El Catllar
25.1 L. O. 1/92
Tarragona
25.1 L. O. 1/92
Altafulla
25.1 L. O. 1/92
Vila-seca
25.1 L. O. 1/92
Tarragona
25.1 L. O. 1/92
Reus
25.1 L. O. 1/92
Amposta
25.1 L. O. 1/92
Barcelona
25.1 L. O. 1/92
Valls
25.1 L. O. 1/92
Cambrils
25.1 L. O. 1/92
Les Borges del Camp 25.1 L. O. 1/92
Reus
25.1 L. O. 1/92
Vila-seca
25.1 L. O. 1/92
Amposta
25.1 L. O. 1/92
El Montmell
25.1 L. O. 1/92
Camarles/Ligallo del Roig 25.1 L. O. 1/92
Sant Andreu de la Barca 25.1 L. O. 1/92
El Catllar
25.1 L. O. 1/92
Barcelona
25.1 L. O. 1/92
Reus
25.1 L. O. 1/92
Amposta
25.1 L. O. 1/92
La Coruña
25.1 L. O. 1/92
Roda de Bará
25.1 L. O. 1/92
Barcelona
25.1 L. O. 1/92
Castellet i la Gornal
25.1 L. O. 1/92
El Vendrell
25.1 L. O. 1/92
Tarragona
25.1 L. O. 1/92
Calafell
25.1 L. O. 1/92
Deltebre
25.1 L. O. 1/92
Tarragona
25.1 L. O. 1/92
Torredembarra
25.1 L. O. 1/92
El Vendrell
25.1 L. O. 1/92
Mont-roig del Camp
25.1 L. O. 1/92
Sant Carles de la Ràpita 25.1 L. O. 1/92
El Vendrell
25.1 L. O. 1/92
Roda de Bará
25.1 L. O. 1/92
Deltebre
25.1 L. O. 1/92
Tortosa
25.1 L. O. 1/92
Lleida
25.1 L. O. 1/92
Riba-roja d'Ebre
25.1 L. O. 1/92
Tarragona
25.1 L. O. 1/92
Barcelona
25.1 L. O. 1/92
Reus
25.1 L. O. 1/92
El Vendrell
25.1 L. O. 1/92
Sta. Perpetua de Mogoda 25.1 L. O. 1/92
Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant
25.1 L. O. 1/92
Cubelles
25.1 L. O. 1/92
Reus
25.1 L. O. 1/92

IMPORTE
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
602,22
602,22
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
602,22
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
602,22
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
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N.º EXPTE
2428/6
2416/6
2231/6
1764/6
2230/6
2232/6
2653/6
2654/6
2664/6
2647/6
2420/6
2427/6
2415/6
2409/6
2399/6
2394/6
2277/6
2661/6
3004/6
3147/6
2668/6
3020/6
3019/6
3009/6
2990/6
2994/6
2998/6
3006/6
3008/6
3010/6
2804/6
2840/6
2841/6
2808/6
2811/6
2813/6
2815/6
2794/6
2796/6
2800/6
2544/6
2547/6
2617/6
2650/6
2364/6
2977/6
2731/6
2732/6
2713/6
2685/6

NOMBRE Y APELLIDOS
Raúl Soler Garcia
Luis Jaraba Rodríguez
Jonatan Manuel Fernández Cadavid
Pau Rosell Avalo
José Tomás Llauradó
José Tomás Llauradó
Francisco José Cuchillero Arenas
Roberto Corrales De Lucas
Ferrán Cruz Panizo
Farid El Mansouri
Ahmed El Idrissi
Jonathan Sancho Alvarado
Oscar Gomis Vicente
Conor Cusack
Aitor Carreras Barberá
Robert Esteve Izquierdo
Sergio Vidal Espuny
Isaac Astilleros del Fresno
Anna Romeral Pradells
José Palau López
Francesc Xavier Calvet Estella
Dionisio Centella Algaba
Angel Gómez González
Juan López Moreno
Jonatan Ayala Cucurull
Antonio Carrero Moya
Oscar Medina Caparrós
Nouredine Badi Reghioui
Alejandro Ortega Agüera
Elvira Heredia Carrasco
Daniel Torres Rodríguez
Darius Andrei Moldovan
Chikhade Irakli
José Moreno Heredia
Daniel Castillo Fernández
Salvador Jusmet Palomino
Silvia Alabart Urgellés
Antonio Betes Piedrafita
Isaac Bertrán González
Andreu Torres Garcia
Mohamed El Chahmouti
Noaim Laazri
Julio Alberton Cuesta Rodríguez
Esmeralda Nogales Patiño
Tomás Sánchez Martín
Mohammed Driouich
Oscar Vedriel Sánchez
Francisco Villarino Coba
Rafael Aráiz Hernández
Marc Roca Roig

D.N.I.
14268210E
37320931G
47769624G
77789726T
39679042V
39679042V
46662827J
9031680V
39738324M
X3172565Z
X3265051V
47762524B
39718411X
X6202299G
47774917F
47766113N
52603181L
47637477s
47762038P
77782244Q
47799958R
39686029N
47757832B
47773217D
47772119S
39734527A
47756035P
X5116361B
39737571B
53266966R
47768913Y
X07465178E
X04833589R
39916409R
39913152X
40867863Z
39919937X
35025322W
47638009H
39915008A
X3245613Z
X6413266S
39733149M
X2816046H
38430687X
X07314941K
39900796M
52422636R
38145754R
48002576N

LOCALIDAD
Piera
Calafell
La Canonja
Bellvei
Tarragona
Tarragona
Sant Just Desvern
Alcalá de Henares
Valls
Tarragona
L'Ametlla de Mar
Vila-seca
Barcelona
L'Ampolla
Vila-seca
Els Pallaresos
Camarles
Calafell
Tarragona
Roda de Bará
El Vendrell
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Cambrils
Tarragona
Torredembarra
Salou
Reus
Riudoms
Tortosa
Alforja
Torredembarra
Vilanova i la Geltrú
Montbrió del Camp
El Vendrell
Calafell
El Vendrell
Reus
Cornellá de Llobregat
Sant Carles de la Ràpita
Reus
El Vendrell
L'Ampolla
Altafulla

ARTI. INFRINGIDO
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92
25.1 L. O. 1/92

IMPORTE
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
903,33
301,11
602,22
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
602,22
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
602,22
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
301,11
602,22
301,11
301,11
301,11

Tarragona, 12 de marzo de 2007. --- La secretaria general,
Carmen Puértolas Sanz.

el incremento de las tarifas actuales del servicio portuario de amarre
y desamarre de buques en un 2,7 %, con entrada en vigor a partir
de las cero horas del dia 7.03.2007 según cuadro de tarifas que se
anexan.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
oportunos, y se significa que contra esta resolución, que agota la vía
administrativa, puede interponerse recurso potestativo de reposición,
de conformidad con lo que preven los artículos 107.1, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, ante el mismo órgano que ha dictado
el acto impugnado, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente de la presente publicación, o bien puede interponerse
recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo que prevé
el artículo 116 de la citada Ley y el artículo 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, ante la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Cataluña, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente de la presente publicación, sin perjuicio que pueda
interponerse cualquier otro recurso que considere procedente.
Tarragona, 7 de marzo de 2007. --- El presidente, Josep Anton
Burgasé i Rabinad. --- El secretario, José Miguel García Eiranova.
TARIFAS AMARRE Y DESAMARRE AÑO 2007
GT BUQUE
0-2.000
2.001-3.000
3.001-5.000
5.001-7.000
7.001-10.000
10.001-13.000
13.001-16.000
16.001-19.000
19.001-22.000
22.001-25.000
25.001-30.000
30.001-35.000
35.001-40.000
40.001-55.000
55.001-70.000
Más de 70.000

AREA A
Euros
94,88
130,46
166,01
201,61
237,19
296,47
355,75
415,06
474,37
533,65
592,95
652,25
711,55
830,12
1.008,02
1.245,20

AREA B
Euros
142,30
195,62
249,04
302,33
355,75
444,66
533,65
622,54
711,55
800,42
889,44
978,31
1.067,30
1.245,20
1.511,96
1.867,72

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS

2007/3266 – TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
Direcció Provincial de Girona
Unitat de Recaptació Executiva 17/03 de Figueres

ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIÓ

MINISTERI DE FOMENT
2007/3098 – AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA
RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA
POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA REVISION DE TARIFAS DEL
SERVICIO DE AMARRE Y DESAMARRE DE BUQUES EN EL PUERTO
DE TARRAGONA
El Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria, en su
sesión del día 6 de marzo de 2007, adoptó el acuerdo de autorizar

Enriqueta Ayats Planagumà, recaptadora de la Unitat de Recaptació
Executiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social número
17/03, fa saber que:
Per no haver estat possible les notificacions als interessats que es
relacionen a l'annex que s'acompanya, malgrat haver-se intentat de
forma reglamentària, es procedeix, conforme amb allò que s'estableix
als articles 58, 59, 60 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, a requerir-los per tal que en el termini
de vuit dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona compareguin davant
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d'aquesta Unitat, al c/ Sant Rafael, 11 de Figueres, per ser notificats
degudament.
Transcorregut el termini esmentat sense haver comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des de l'endemà
al del venciment del termini per comparèixer.
Figueres, 7 de març de 2007. --- LA RECAPTADORA EXECUTIVA,
Enriqueta Ayats Plangumà.
EXPEDIENT: 17030600005330
N.A.F.: 039691724A
RAÓ SOCIAL
ZARAGOZA MAURI, MANUELA

CONCEPTE
DILIG. AMPLIAC.EMB.B.INMUEBLES

DOCUMENT
170350406008000039

2007/3268 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO (TVA 502)
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor ROBERT
GONZALEZ VELAZQUEZ, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en CL ALBINYANA 33 3 1, se
procedió con fecha 23/01/2.007, al embargo de bines inmuebles,
de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto
número documento 43 01 501 07 000574475
DILIGENCIA: tramitándose es esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de
apremio contra el deudor de ROBERT GONZALEZ VELAZQUEZ,
número expediente, 43 01 06 00282534 por deudas a la
Seguridad Social que responden al siguiente detalle.
NÚM. PROVIDENCIA APREMIO
43 05 000018385

PERIODO
01 2003 / 10 2004

IMPORTE PRINCIPAL:
RECARGO:
INTERESES:
COSTAS DEVENGADAS:
COSTAS E INTERESES PRESUPUESTOS:
TOTAL DÉBITOS:

RÉGIMEN
0111

11.076,84 euros
3.876,89 euros
205,37 euros
0,00 euros
600,00 euros
15.759,10 euros.

Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en su
día, al amparo del artículo 87.2 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (BOE del 25) DECLARO EMBARGADOS , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de dicho
Reglamento, los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen:
1/2 INDIVISA DE 1/59 AVA PARTE DE LA FINCA 20566/39G
(GARAGE) SITUADA EN LA PLANTA SOTANO DEL NUMERO 39 DE
LA CALLE INDUSTRIA DE EL VENDRELL
LINDEROS: FRENTE, PARTE RAMPA DE ACCESO Y PARTE
SUBSUELO C/INDUSTRIA DERECHA, FINCA DE CASTELLO
XERCAVINS SA IZQUIERDA, SUBSUELO DE LA CALLE ALBINYANA
REFERENCIA CATRASTAL: 7147301DF7674G0039PK
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

5

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores
que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta de los mismos, en
el caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para
fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se
efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial realizada a
instancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las
siguientes reglas:
- Cuando la diferencia entra ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.
- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará el deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.
- Cuando no exista acuerdo entre ambas partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 110 y
111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre
cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la
remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincia
para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los inmuebles embargados, en el término de tres días
en el supuesto de residencia en la propia localidad donde tiene
ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso
contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN
MES, contado a partir de recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio
(BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas
fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el articulo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Tarragona, 26 de febrero de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.
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2007/3269 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO (TVA 502)

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora
INOCENCIA PÉREZ NAVAS, por deudas a la Seguridad social, y
cuyo último domicilio conocido fue en CL URB. ICOMAR VÍA ROMA
BLOQ C 10 5 2, se procedió con fecha 12-01-07 al embargo de
bines inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto y número documento 43 01 501 07 000287519.
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora
INOCENCIA PÉREZ NAVAS de referencia con número expediente 43
01 06 00168457, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
NÚMERO DE P. APREMIO
43 06 013564214
43 06 013564315
43 06 013564416
43 06 015439950

PERIODO
12 2005 / 12 2005
12 2005 / 12 2005
01 2006 / 01 2006
03 2006 / 03 2006

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

RÉGIMEN
111
111
111
111

7.800,29
1.560,24
302,67
0,00
600,00
10.263,00

euros
euros
euros
euros
euros
euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio (BOE, DEL 25) declaro embargados los inmuebles
pertenecientes al deudor que se describe en la RELACIÓN adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuvieses conforme el deudor
con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de
los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si
existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o
mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días
desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
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del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge ( Antonio Galdeano Ramírez), a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios,
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN
MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tarragona, 26 de febrero de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.
DEUDOR. MIRAS ELECTRICIDAD y FONTANERÍA, SL.
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: URBANA: IMP. LOCAL COMERCIAL,
SITO EN PLANTA BAJA TIPO VÍA CL NOMBRE VÍA SEIS NºVÍA 58
ESCALERA PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 43100 CÓDIGO
MUNICIPIO 43148
DATOS REGISTRO Nº REGISTRO 03 Nº TOMO 2160 Nº LIBRO
0390 Nº FOLIO 0057 Nº FINCA 046090
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
URBANA: UNO. Local comercial, sito en planta baja de la casa
sita en Tarragona, Barrio de Bonavista, Calle Seis, Número
Cincuenta y Ocho. Tiene una superficie útil de ciento cincuenta y
cuatro metros cuadrados. Se compone de una sola dependencia y un
cuarto de aseo. Linda, entrando al local que se describe, por si
frente, con escalera A y Calle Seis; por la derecha, con vestíbulo de
la escalera, escalera y finca de Antonio Aron Martínez y Jose Blasco
Antón; por la izquierda, con vestíbulo de la Escalera, Escalera y finca
de los hermanos Juan y Agustín Valladares Fernández y por su fondo,
con solar de la propia finca destinado a patio. Tiene una cuota en el
inmueble de veinticinco enteros por ciento. tiene la referencia
catastral número 8137811CF4583E0001L0.

2007/3270 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO (TVA 502)
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Tarragona

Dimecres, 21 - 3 - 2007

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora MIRAS
ELECTRICIDAD y FONTANERÍA, SL, por deudas a la Seguridad
social, y cuyo último domicilio conocido fue en CL NOU 35 BJ, se
procedió con fecha 20/09/2006, al embargo de bines inmuebles,
de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto y
número documento 43 01 501 07 000141110.
DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia MIRAS ELECTRICIDAD y FONTANERÍA, SL, con número
expediente 43 01 06 00141478, por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por
los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
NÚMERO DE P. APREMIO
43 06 013564214
43 06 013564315
43 06 013564416
43 06 015439950
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12
12
01
03

PERIODO
2005 / 12 2005
2005 / 12 2005
2006 / 01 2006
2006 / 03 2006

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

RÉGIMEN
111
111
111
111

7.800,29
1.560,24
302,67
0,00
600,00
10.263,00

euros
euros
euros
euros
euros
euros

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

propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN
MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tarragona, 28 de febrero de 2007. --- El recaudador ejecutivo,
Santiago Sáiz Aguelo.
DEUDOR. MIRAS ELECTRICIDAD y FONTANERÍA, S.L.
FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: URBANA: IMP. LOCAL COMERCIAL,
SITO EN PLANTA BAJA TIPO VÍA CL NOMBRE VÍA SEIS Nº VÍA 58
ESCALERA PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 43100 CÓDIGO
MUNICIPIO 43148
DATOS REGISTRO: Nº REGISTRO 03 Nº TOMO 2160 Nº
LIBRO 0390 Nº FOLIO 0057 Nº FINCA 046090
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
URBANA: UNO. Local comercial, sito en planta baja de la casa
sita en Tarragona, Barrio de Bonavista, Calle Seis, Número
Cincuenta y Ocho. Tiene una superficie útil de ciento cincuenta y
cuatro metros cuadrados. Se compone de una sola dependencia y un
cuarto de aseo. Linda, entrando al local que se describe, por si
frente, con Escalera A y Calle Seis; por la derecha, con vestíbulo de
la escalera, escalera y finca de Antonio Aron Martínez y Jose Blasco
Antón; por la izquierda, con vestíbulo de la escalera, escalera y finca
de los hermanos Juan y Agustín Valladares Fernández y por su fondo,
con solar de la propia finca destinado a patio. Tiene una cuota en el
inmueble de veinticinco enteros por ciento. Tiene la referencia
catastral número 8137811CF4583E0001L0.

ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2007/3251 – RECURSOS HUMANS

Anunci
Per Decret de la Presidència de l'Organisme Autònom BASEGestió d'Ingressos de data 21/11/2006, es va resoldre aprovar les
bases específiques i la convocatòria 06/091 que han de regir la
selecció de tres llocs de treball laborals d'administratiu, mitjançant
concurs-oposició, torn de promoció interna. Les esmentades bases
varen ésser publicades al BOP de Tarragona núm. 281 del dia
09/12/2006.
Aquestes bases es van modificar per Decret de la Presidència de
BASE núm. 2006/2050 del dia 14/12/2006, i van ser publi-
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cades novament al BOP de Tarragona núm. 296 de 29 de desembre
de 2006, deixant sense efecte les anteriors. Es va publicar també un
extracte de les mateixes al DOGC, finalitzant el termini de presentació d´instàncies el dia 5 de febrer de 2007.
Per Decret de la Presidència de l'Organisme Autònom BASEGestió d'Ingressos de 12 de febrer de 2007, es resol aprovar una
sèrie de modificacions de les bases específiques de la convocatòria
dels 3 llocs d´administratius, promoció interna, pel que fa a
l´adscripciço dels llocs, al tipus d´exercicis, concretament el segon
exercici, i al barem de mèrits. Aquestes bases han de ser novament
publicades, tant al BOP de Tarragona com al DOGC, obrint un nou
termini de presentació d´instàncies.
Els aspirants que ja van presentar la instància per a participar en
el procés selectiu 06/091 es tenen com a presentats i no cal que
tornin a realitzar el tràmit.
Aquestes bases es complementen amb les Bases generals que
han de regir els processos selectius per a l'accés als llocs de treball
laborals vacants reservats al personal laboral compresos en l'oferta
pública d'ocupació de la Diputació de Tarragona per a l'any 2006,
que s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 65, de 18-03-2006, que es poden consultar en el següent lloc
web: http://ebop.altanet.org.
Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Tarragona, 12 de març de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ DE TRES
LLOCS DE TREBALL LABORAL D'ADMINISTRATIU, TORN PROMOCIÓ
INTERNA, PER A L'ORGANISME AUTÒNOM BASE-GESTIÓ
D'INGRESSOS (CONVOCATÒRIA 06/091)
1) Objecte de la convocatòria
Denominació del lloc de treball segons plantilla: Administratiu
Adscripció: Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos
Règim jurídic: laboral
Caràcter: fix
Grup de classificació: Grup C de la relació de categories
professionals del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de
BASE - Gestió d'Ingressos. Codi 33
Retribució: segons el grup de classificació
Nombre de llocs convocats: 3. Administratiu
Sistema selectiu: concurs-oposició
Torn: promoció interna
2) Requisits específics exigits
De conformitat amb la base tercera de les Bases generals, els
aspirants han de reunir els següents requisits:
a) Posseir el títol de batxiller, de formació professional de segon
grau o equivalent.
b) Posseir el certificat de coneixements de suficiència de llengua
catalana orals i escrits (certificat C) de la Junta Permanent de
Català o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l'Ordre 228/2004, de 21
de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als
certificats de coneixements de català de la Secretaria de
Política Lingüística. Així mateix, és d'aplicació el Decret
161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement
del català i l'aranès en els processos de selecció de personal
i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques de Catalunya.

Dimecres, 21 - 3 - 2007

c) Ser personal laboral fix de l'Organisme Autònom BASE-Gestió
d'Ingressos i tenir una antiguitat mínima de dos anys fix en el
grup anterior al de la convocatòria en la data de finalització
del termini per presentar les sol·licituds.
d) Estar en servei actiu o amb reserva de lloc de treball.
3) Drets d'examen
De conformitat amb l'Ordenança fiscal núm. 2 de la Diputació,
que estableix la taxa per expedició i tramitació de documents administratius (BOP de Tarragona núm. 296, de 28-12-05), i amb la base
cinquena, apartat 4.2, de les Bases generals, que estableix una bonificació del 50 per 100 per a les persones que participin en processos
de funcionarització i promoció interna, es fixen els drets d'examen per
accedir a la present convocatòria en la quantitat de 9 euros.
4) Finalització de termini per a la presentació d'instàncies
D'acord amb el que s'estableix en la base general quarta, apartat
tres, el termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà
de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província i finalitza als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat, de l'extracte de la
convocatòria.
5) Proves selectives i barem de mèrits
5.1. Fase d'oposició
5.1.1. Primer exercici. Consisteix en una prova de coneixements
de llengua catalana, que consta de dues parts:
- Primera part. S'hi avaluaran el domini de l'expressió
escrita, per mitjà de la redacció d'un text, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de preguntes sobre
aspectes lingüístics.
- Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de
la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre
temes generals d'actualitat.
La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel
tribunal.
Queden exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants
que acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana
de conformitat amb el que disposen les bases tercera, apartats 1.g) i
2, i quarta, apartat 4.2, de les Bases generals, i es consideraran com
a aptes.
El resultat d'aquest exercici serà APTE o NO APTE.
5.1.2. Segon exercici. Consisteix en respondre per escrit un test
de 60 preguntes amb respostes alternatives relacionat amb el
contingut del temari annex.
El nombre de preguntes que integren aquest test és de 60, havent
d'obtenir un mínim de 30 punts per a superar l'exercici i passar a la
realització del següent.
La forma de puntuació de l'exercici és la següent:
1 punt per resposta correcta.
- 1/3 de punt per resposta incorrecta
0 punts per resposta en blanc o anul·lada.
La durada màxima d'aquesta prova és d'una hora i trenta
minuts.
Aquest exercici es valora sobre 10 punts, havent-se d'obtenir un
mínim de 5 punts per a superar-lo.
5.1.3. Tercer exercici Consisteix en resoldre per escrit dos
supòsits pràctics, a escollir entre quatre proposats pel tribunal sobre
coneixements relacionats amb el contingut del temari annex.
La durada màxima d'aquesta prova serà de dues hores .
En aquest exercici es valoren la facilitat i claredat de redacció,
els coneixements teòrics pràctics i el nivell de formació general i específica.
La valoració d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, havent-se
d'obtenir un mínim de 5 punts per a superar-lo.
5.2. Fase de concurs.
Els mèrits es qualifiquen segons l'escala graduada que figura com
annex II d'aquesta convocatòria.

Dimecres, 21 - 3 - 2007

6) Període aproximat d'inici de les proves
Les proves s'iniciaran aproximadament durant el segon trimestre
de l'any 2007 i han de finalitzar abans de transcorreguts 15 dies des
del seu inici.
Annex I. Temari
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

Tema

Tema
Tema

Tema

Tema
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1.
2.
3.
4.

Estatuts de BASE-Gestió d'ingressos.
Reglament d'Organització i Funcionament de BASE.
La inspecció i comprovació d'ingressos de dret públic..
La gestió recaptadora en període voluntari. La gestió de les
liquidacions per ingrés directe a BASE.
5. La gestió recaptadora en període executiu.
6. Les Hisendes locals. Els pressupostos locals. Classificació
dels ingressos. Les ordenances fiscals.
7. Normativa bàsica reguladora de l'Impost sobre béns
immobles.
8. Normativa bàsica reguladora de l'Impost sobre l'increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana
9. Normativa bàsica reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
10. Normativa bàsica reguladora de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
11. Tema 12. La Tresoreria de les Entitats locals.
12. L'acte administratiu. Concepte, classes, elements i requisits.
13. El recurs de reposició. El recurs contenciós-administratiu.
14. El procediment sancionador en matèria de trànsit.
15. Els contractes de l'administració pública. Classificació dels
contractes. Selecció del contractista. Adjudicacions, formalització i execució dels contractes.
16. El sistema de gestió de la qualitat en la norma ISO
9001:2000. Requisits generals. Requisits de la documentació.
17. La millora en la norma ISO 9001:2000. Millora contínua.
Accions correctives. Accions preventives..
18. Política de qualitat de BASE Gestió d'ingressos. Missió,
Visió i valors. Abast dels sistema integrat de gestió de la
qualitat.
19. Perfils de competències dels directius de BASE Gestió d'ingressos. Mapa de competències. Especial referència als
comportaments associats les competències relacionades
amb la direcció d'equips i persones.
20. Els Plans de Gestió. Components d'identitat corporativa,
anàlisi estratègica, plans d'objectius i desenvolupament i
control del pla.
Annex II. Barem de mèrits

1) Treball realitzat, màxim 2,5 punts:
Es valora el treball realitzat en funció de l'experiència adquirida,
acreditada documentalment, especialment en l'exercici de funcions
semblants a les pròpies dels llocs convocats, tenint en compte el
contingut tècnic i l'especialització dels llocs ocupats en relació amb
el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides.
Especialment es valoraran i consideraran les funcions realitzades
en l'àmbit de la gestió d'equips i/o comandaments d'àrees de
responsabilitat.
Tanmateix, també, es consideraran les dues darreres valoracions
anuals realitzades pel immediat superior.

Documents justificatius obligatoris (apartats a i b):
- Informe de la vida laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social
- Contracte de treball, rebut de nòmina o certificat acreditatiu de
la naturalesa dels serveis prestats.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres
igualment al·legats.
3) Formació i perfeccionament, màxim 3,0 punts:
Es valora l'assistència als cursos, jornades i seminaris de
formació, d'especialització o de perfeccionament, en funció de la
seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions
pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que
aquests llocs requereixen.
Els interessats han d'aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre
d'hores o crèdits i assistència o aprofitament.
3.1
3.2
3.3
3.4

De
De
De
De

deu a dinou hores
vint a trenta-nou hores
quaranta a setanta-nou hores
vuitanta o més hores

0,10
0,20
0,35
0,50

punts
punts
punts
punts

Només es computen les activitats formatives de 10 hores o més i
dels darrers 10 anys.
En cas d'acreditacions mitjançant crèdits, un crèdit correspon a
10 hores.
4) Titulacions acadèmiques, màxim 1 punt:
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per als
llocs de treball a proveir, es valoren en funció dels coneixements
requerits, competència i especialització d'aquests llocs.
No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell
inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior
que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.
A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reconegudes pel Ministeri d'Educació i Ciència amb caràcter general i
vàlides a tots els efectes.
- Per cada títol de diplomat universitari, enginyer tècnic,
arquitecte tècnic o equivalent
1 punt
5) Coneixements de la llengua catalana, màxim 1 punt:
Pels certificats de llengua catalana de la Junta Permanent de
Català o equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i
l'Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística:
- Certificat D, de coneixements superiors de llengua
catalana (orals i escrits), de la Junta Permanent de Català 1 punt
- Certificat G, de coneixements suficients de llenguatge
administratiu de la Junta Permanent de Català
0,50 punts
Només es valoren com a mèrits els cursos o certificats de coneixements generals de nivell superior als requisits.
Tarragona, març de 2007.

2007/3374 – RECURSOS HUMANS
2) Antiguitat, màxim 2,5 punts:
a. Es computen els serveis efectius prestats en administracions
públiques, a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció
mensual que proporcionalment li correspongui. El temps de serveis
prestats simultàniament només s'ha de computar una vegada.
b. Altres treballs realitzats en empreses relacionades amb el lloc
de treball objecte de la convocatòria. A raó de 0,10 punts per any
complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui.

Anunci
Província: TARRAGONA
Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i ORGANISMES
AUTÒNOMS
Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2007, aprovada per
la Junta de Govern del dia 9 de març de 2007
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ANNEX 1: FUNCIONARIS DE CARRERA

Plaça: tècnic Administració general
Classificació: Escala d'Administració general, subescala tècnica
Grup: A
Nombre vacants: 2
Sistema de selecció: concurs-oposició. Torn promoció interna
Plaça: arquitecte
Classificació: Escala d'Administració especial, subescala tècnica,
classe tècnic superior
Grup: A
Nombre vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Plaça: tècnic mitjà
Classificació : Escala Administració especial, subescala tècnica,
classe tècnic mitjà
Grup: B
Nombre vacants: 2
Sistema de selecció:
- 1 concurs-oposició. Torn promoció interna
- 1 concurs-oposició. Torn lliure
Plaça: tècnic mitjà en Medi ambient
Classificació : Escala Administració especial, subescala tècnica,
classe tècnic mitjà
Grup: B
Nombre vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Plaça: arquitecte tècnic
Classificació: Escala d'Administració especial, subescala tècnica,
classe mitjà
Grup: B
Nombre vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Plaça: delineant
Classificació: Escala d'Administració especial, subescala serveis
especials, classe comeses especials
Grup C
Nombre vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Plaça: administratiu
Classificació: Escala d'Administració general, subescala administrativa
Grup: C
Nombre vacants: 5
Sistema de selecció: concurs-oposició. Torn promoció interna
Plaça: tècnic especialista (vigilant carreteres)
Classificació: Escala d'Administració especial, subescala serveis
especials, classe comeses especials
Grup: C
Nombre vacants: 3
Sistema de selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Plaça: tècnic especialista (vigilant d'obra)
Classificació: Escala d'Administració especial, subescala serveis
especials, classe comeses especials
Grup: C
Nombre vacants: 2
Sistema de selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Plaça: auxiliar administratiu
Classificació : Escala Administració general, subescala auxiliar
Grup: D
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Nombre vacants: 10
Sistema de selecció:
- 8 oposició. Torn lliure
- 1 oposició. Torn promoció interna
- 1 oposició. Torn promoció interna, reservat amb persones amb
discapacitat
Plaça: ordenança
Classificació: Escala d'Administració general, subescala subalterna
Grup: E
Nombre vacants: 4
Sistema de selecció:
- 3 oposició. Torn lliure
- 1 oposició. Torn lliure, reservat a persones amb discapacitat.
ANNEX 2: PERSONAL LABORAL FIX
SERVEIS CENTRALS
Denominació lloc de treball: enginyer tècnic obres
Grup: 2
Nivell titulació: Diplomat
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: enginyer tècnic topografia
Grup: 2
Nivell titulació: Diplomat
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: enginyer tècnic forest
Grup: 2
Nivell titulació: Diplomat
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: oficial primera conductor
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI o equivalent
Nombre vacants: 3
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn promoció interna
Denominació lloc de treball: oficial primera paleta
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn promoció interna
Denominació lloc de treball: oficial administratiu
Grup: 3
Nivell titulació: FPII o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: tècnic auxiliar sobreestant
Grup: 3
Nivell titulació: FPII o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: peó especialitzat
Grup: 5
Nivell titulació: Certificat estudis primaris
Nombre vacants: 3
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
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Denominació lloc de treball: tècnic auxiliar informàtica
Grup: 3
Nivell titulació: FPII o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: auxiliar de suport
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI, o equivalent
Nombre vacants: 7
Sistema selecció:
- 6 concurs-oposició. Torn lliure
- 1 concurs-oposició. Torn lliure, reservat a persones
amb discapacitat
Denominació lloc de treball: auxiliar administratiu
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI, o equivalent
Nombre vacants: 2
Sistema selecció: 2 concurs-oposició. Torn promoció interna
Denominació lloc de treball: cap equip
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI, o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: assistent de serveis
Grup: 5
Nivell titulació: Certificat d'Estudis Primaris
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure, reservat a persones
amb discapacitat
Denominació lloc de treball: capatàs
Grup: 3
Nivell titulació: FPII o equivalent
Nombre vacants: 2
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn promoció interna
Denominació lloc de treball: oficial primera mecànic
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
COL·LEGI ENSENYAMENT ESPECIAL SANT RAFAEL
Denominació lloc de treball: monitor
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPII o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
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Denominació lloc de treball: peó especialitzat
Grup: 5
Nivell titulació: Certificat estudis primaris
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
COL·LEGI ENSENYAMENT ESPECIAL SANT JORDI
Denominació lloc de treball: educador ensenyament especial
Grup: 3
Nivell titulació: FPII o equivalent
Nombre vacants: 3
Sistema selecció:
- 2 concurs-oposició. Torn lliure
- 1 concurs- oposició. Torn promoció interna
ESCOLA I CONSERVATORI DE MUSICA DE TARRAGONA
Denominació lloc de treball: professor llenguatge musical
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 100%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: director cor i orquestra
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 100%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: professor correpetidor i musica cambra
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 100%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: professor educació corporal
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 15%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: professor violí
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 50%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: Oficial administratiu
Grup: 3
Nivell titulació: FPII o equivalent
Nombre vacants: 1.
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORTOSA

Denominació lloc de treball: mestre ensenyament especial
(especialitat psicomotricitat)
Grup: 2
Nivell titulació: Diplomatura
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure

Denominació lloc de treball: professor de trompeta
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 50%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure

Denominació lloc de treball: psicòleg
Grup: 1
Nivell titulació: Llicenciatura
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure

Denominació lloc de treball: professor de llenguatge musical
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 50%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
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Denominació lloc de treball: professor percussió
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 50%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: professor trombó
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 50%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: professor contrabaix
Grup: 1
Nivell titulació: Títol de professor superior
Nombre vacants: 1. Dedicació al 25%
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: ordenança
Grup: 5
Nivell titulació: Certificat d'Estudis Primaris
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
ESCOLA D'ART I DISSENY DE TARRAGONA
Denominació lloc de treball: professor
Grup: 1
Nivell titulació: Llicenciat
Nombre vacants: 2
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: monitor de taller
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
ESCOLA D'ART I DISENY DE REUS
Denominació lloc de treball: auxiliar de suport
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI, o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: professor titular de procediments pictòrics
Grup: 1
Nivell titulació: Llicenciat
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
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ESCOLA D'ART I DISENY DE VALLS
Denominació lloc de treball: monitor
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
PATRONAT DE TURISME
Denominació lloc de treball: tècnic auxiliar especialista
Grup: 3
Nivell titulació: FPII o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn promoció interna
PATRONAT DE TURISME (Terres de l'Ebre)
Denominació lloc de treball: tècnic auxiliar
Grup: 3
Nivell titulació: FPII o equivalent
Nombre vacants: 2
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: auxiliar de suport
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI, o equivalent.
Nombre vacants: 2
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
ORGANISME AUTÒNOM DESENVOLUPAMENT LOCAL (UDL)
Denominació lloc de treball: tècnic auxiliar
Grup: 3
Nivell titulació: FPII o equivalent
Nombre vacants: 2
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
Denominació lloc de treball: auxiliar de suport
Grup: 4
Nivell titulació: Graduat escolar, FPI, o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure
BASE - ORGANISME AUTONOM GESTIÓ D'INGRESSOS
Denominació lloc de treball: auxiliar tècnic
Grup: D
Nivell titulació: Graduat escolar, FP1 o equivalent
Nombre vacants: 4
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure

Denominació lloc de treball: assistent de serveis
Grup: 5
Nivell titulació: Certificat d'Estudis Primaris
Nombre vacants: 1.
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure

Denominació lloc de treball: auxiliar administratiu
Grup: D
Nivell titulació: Graduat escolar, FP1 o equivalent
Nombre vacants: 15
Sistema selecció:
- 12 concurs-oposició. Torn lliure
- 3 concurs-oposició. Torn lliure reservat a persones
amb discapacitat

Denominació lloc de treball: professor de restauració
Grup: 1
Nivell titulació: Llicenciat
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure

Denominació lloc de treball: assistent serveis
Grup: E
Nivell titulació: Certificat d'Estudis Primaris
Nombre vacants: 2
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn lliure

ESCOLA D'ART I DISENY DE TORTOSA
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Denominació lloc de treball: administratiu
Grup: C
Nivell titulació: BUP, FPII o equivalent
Nombre vacants: 4
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn promoció interna
Denominació lloc de treball: tècnic auxiliar informàtica
Grup: C
Nivell titulació: BUP, FPII o equivalent
Nombre vacants: 1
Sistema selecció: concurs-oposició. Torn promoció interna
Tarragona, 15 de març de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2007/3382 – SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

Anunci
La Diputació de Tarragona, en sessió de la Junta de Govern del
dia 16 de març de 2007, va aprovar inicialment el projecte de
voreres a la travessera de Blancafort, carretera TV-2336, amb un
pressupost de contracta de 80.951,92 euros.
També va acordar exposar-lo al públic pel termini de trenta dies
hàbils, per tal que es puguin formular reclamacions, transcorregut l'esmentat termini la Diputació resoldrà sobre el projecte i si cal sobre les
reclamacions.
L'esmentat projecte es troba exposat al públic als Serveis Tècnics
Territorials d'aquesta Diputació, els dies feiners en hores d'oficina.
La qual cosa es fa pública, d'acord amb l'article 235.2 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.
Tarragona, 19 de març de 2007. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

CONSELLS COMARCALS
2007/3187 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
Per Decret de la Presidència núm. 16/2007, de 9/3/2007,
s'ha autoritzat la contractació de la senyora Montserrat Agudo
Moreno, DNI 52397841-T, d'acord amb les dades següents:
- Modalitat contractual: contracte de treball de durada determinada, a temps parcial, per obra o servei determinat:
- 10 a 13 h, de dilluns a divendres.
- 1:30 h/dia per atenció personal i 1:30 h/dia per atenció
domiciliària.
- Data inicial: 13-3-2007
- Data final: la de finalització del servei.
- Retribució bruta: 7,03 euros hora, per atenció personal i 6,14
euros hora, per atenció domiciliària.
Móra d'Ebre, 9 de març de 2007. --- El president, Josep Solé i
Arnal.

consistent en un vehicle marca NISSAN 115-9D, model ECO T.200
XEITO II, carrosseria MODEL XEITO II Lujo, matrícula 0226-CGG,
actualment adscrit al servei de transport públic comarcal adaptat per
a persones amb mobilitat reduïda.
Resta sotmès a informació pública durant un termini de vint dies
hàbils, que es comptaran a partir de la publicació del present edicte
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Durant el període d'informació pública, l'expedient podrà ser
examinat a les oficines del Consell Comarcal, tots els dies feiners
entre les 9 i les 14 h.
Així mateix, durant l'esmentat termini es podran presentar al·legacions, bé al Registre General del Consell Comarcal o per qualsevol
dels altres mitjans indicats a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Móra d'Ebre, 13 de març de 2007. --- El president, Josep Solé i
Arnal.

2007/3216 – CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Anunci
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA
PROVISIÓ DE DIVERSES PLACES CORRESPONENTS A L'OFERTA
PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE 2007
La Junta de Govern, en sessió del dia 9 de febrer de 2007 va
aprovar les bases específiques per a la provisió d'una plaça
d'Arquitecte tècnic, tres places d'Auxiliar administratiu i una plaça de
Delineant, de la Plantilla de personal funcionari i una de Tècnic de
Premsa i Comunicació, una de Tècnic d'Immigració, una de Tècnic
de gestió de qualitat i recursos humans, de la Plantilla de personal
laboral, i per Decret de Presidència de 13 de març de 2007 se'n va
aprovar la convocatòria. Les Bases generals apareixen publicades al
BOP de Tarragona núm. 154 de 4 de juliol de 2002.
Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals
comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria al BOE
Contra aquestes resolucions que són definitives en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE TÈCNIC VACANT A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS.
Convocatòria 01/2007
1. Objecte d'aquestes bases i sistema de selecció: L'objecte
d'aquestes bases és la provisió, pel sistema de concurs-oposició,
d'una plaça d'arquitecte tècnic, funcionari de carrera, grup B, de
l'escala d'Administració Especial, Subescala tècnica, Classe tècnica
diplomada, categoria tècnic de grau mig, amb una dedicació de
37,5 hores setmanals.
2. Titulació exigida: Títol d'arquitecte tècnic.

2007/3247 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Edicte
Es posa en coneixement l'expedient que es tramita en aquest
Consell Comarcal per a la desafectació d'un bé de caràcter públic

3. Coneixements de català: Els aspirants han d'acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de
català), de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
4. Drets d'inscripció: 15 euros.
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5. Fase d'oposició:
Tots els exercicis tenen caràcter obligatori i eliminatori, llevat que
a les bases específiques corresponents s'especifiqui un altra cosa, i
qualificats fins a un màxim de 10 punts. Seran eliminats els aspirants
que no arribin a 5 punts en cadascun dels exercicis.
5.1. Primer exercici: Consisteix en una prova de coneixements de
llengua catalana, nivell C (nivell de suficiència de català). La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte. Queden exempts de la
realització d'aquest exercici els aspirants que hagin acreditat documentalment que estan en possessió d'algun dels certificats que se citen
al punt 3 d'aquestes bases específiques.
5.2. Segon exercici: Consisteix en desenvolupar per escrit, en el
termini màxim d'una hora, vàries preguntes relacionades amb el
temari de la part general i específica.
5.3. Tercer exercici: Consisteix en desenvolupar per escrit, en el
termini màxim de dues hores un supòsit pràctic que proposarà el
Tribunal relacionat amb les matèries de la part específica del temari.
6. Fase de concurs: Els mèrits es valoraran d'acord amb el
següent barem, amb un total de 10 punts:
a) Experiència professional com a arquitecte tècnic: màxim 5
punts
- Per cada mes de serveis prestats en una empresa
privada o autònom
0,05 punts
- Per cada mes de serveis prestats en qualsevol
administració pública
0,1 punts
- Per cada mes de serveis prestats en qualsevol
Consell Comarcal
0,2 punts
b) Per assistència a cursos, seminaris o jornades de matèries
específiques relacionades amb el lloc de treball: màxim 5
punts
- De menys de 10 hores
0,1 punts.
- D'11 a 19 hores
0,3 punts.
- De 20 a 30 hores
0,4 punts.
- De 31 a 50 hores
0,5 punts.
- De més de 50 hores
0,7 punts.
- Postgraus
1 punt.
- Mestratges
2 punts.
7. Tribunal qualificador: Estarà constituït de la següent forma:
a) President: El de la Corporació o conseller en qui delegui
b) Vocals:
- Un membre de la Comissió Informativa de Serveis interiors
i Béns designat pel president.
- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui,
que actuarà de secretari del Tribunal.
- Un representant de l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya.
- L'arquitecte comarcal
- Un representant sindical del personal funcionari de la
Corporació, amb veu i sense vot
ANNEX CONVOCATÒRIA 01/2007 - TEMARI
Primera part. Matèries generals.
Tema 1 La Constitució Espanyola de 1978. Estructura. Títol
Preliminar.
Tema 2 Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties
Tema 3 L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Organització de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 4 La comarca I: Organització i distribució competencial entre
els òrgans.
Tema 5 La comarca II: Elecció del Consell Comarcal.
Tema 6 La comarca III: Competències de la comarca. Programa
d'Actuació Comarcal.
Tema 7 El municipi. Organització i competències.
Tema 8 La província. Organització i competències.
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Tema 9 La gestió de serveis públics. ROAS.
Tema 10 Relacions interadministratives. Principis. Convenis.
Segona part. Matèries específiques.
Tema 11 La contractació administrativa: classificació dels contractes i
règim jurídic.
Tema 12 Formes d'adjudicació dels contractes administratius.
Tema 13 El Pla únic d'obres i serveis de Catalunya. Normativa i
procediments.
Tema 14 Les diferents formes d'activitat administrativa.
Tema 15 Els projectes d'obres. Contingut, redacció, el·laboració i
tramitació per a la seva aprovació.
Tema 16 Modificació de projectes i projectes reformats.
Tema 17 Les llicències d'obres.
Tema 18 Classificació i tramitació de les llicències d'obres.
Tema 19 Enquesta d'Infraestructures d'equipaments locals.
Tema 20 Certificacions d'obra pública.
Tema 21 Acta de recepció de les obres. Termini de garantia.
Tema 22 Causes de resolució dels contractes administratius d'execució d'obra pública.
Tema 23 Normativa urbanística en vigor a Catalunya i normativa
bàsica estatal.
Tema 24 Principis generals de l'actuació urbanística.
Tema 25 Administracions am competència urbanística.
Tema 26 Òrgans urbanístics de la Generalitat.
Tema 27 Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl: urbà, no urbanitzable i urbanitzable.
Tema 28 Aprofitament urbanístic. Drets i deures dels propietaris en
funció a cada tipus de sòl.
Tema 29 Planejament urbanístic. Tipus de plans d'ordenació urbanística.
Tema 30 Formulació i tramitació del Pla d'ordenació urbanística municipal.
Tema 31 Formulació i tramitació del planejament derivat.
Tema 32 Competències de les diferents administracions urbanístiques
en la formulació i tramitació del planejament.
Tema 33 Vigència i revisió del planejament urbanístic.
Tema 34 Iniciativa i col·laboració dels particulars en el planejament
urbanístic.
Tema 35 Efectes de l'aprovació de les figures de planejament urbanístic.
Tema 36 Valoracions i supòsits d'indemnitzacions. Expropiació.
Tema 37 Tramitació dels instruments de gestió urbanística.
Tema 38 Sistemes d'actuació urbanística.
Tema 39 La reparcel·lació com a sistema d'actuació urbanística.
Tema 40 Entitats urbanístiques col·laboradores.
Tema 41 Instruments de la política del sòl i habitatge. Programació.
Tema 42 Patrimonis públics de sòl i habitatge.
Tema 43 Dret de superfície. Drets de tanteig i retracte.
Tema 44 Obligació d'edificar.
Tema 45 Intervenció administrativa en l'urbanisme. Llicències.
Tema 46 Parcel·lacions urbanístiques.
Tema 47 Ordres d'execució i supòsits de ruïna.
Tema 48 Protecció de la legalitat urbanística. Inspecció.
Tema 49 Ordres de suspensió d'obres i de llicències.
Tema 50 Infraccions urbanístiques. Tipus.
Tema 51 Sancions urbanístiques. Competències.
Tema 52 Activitats amb incidència ambiental. Normativa.
Tema 53 Règim de comunicació, llicència i autorització.
Tema 54 Normativa per a l'autorització d'instal·lacions juvenils.
Actuacions tècniques. Inspeccions.
Tema 55 Funcions de la Ponència Comarcal i de l'OGAU en la tramitació d'expedients d'activitats amb incidència ambiental.
Tema 56 Procediments de tramitació d'activitats amb incidència
ambiental: especial referència a les activitats de l'Annex
II.2.
Tema 57 El certificat de compatibilitat urbanística per a la verificació
formal dels expedients de llicència d'activitats amb
incidència ambiental.
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Tema 58 Supressió de barreres arquitectòniques com a requisit per a
l'atorgament de llicència per activitats amb incidència
ambiental.
Tema 59 Rehabilitació d'habitatges. Normativa i procediments.
Inspeccions.
Tema 60 Patrimoni Cultural Català. Principis generals. Competències
comarcals
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES
D'AUXILIAR ADMINISTRATIU VACANTS A LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIS.
Convocatòria 02/2007
1. Objecte d'aquestes bases i sistema de selecció: L'objecte
d'aquestes bases és la provisió, pel sistema de concurs-oposició, de
tres places d'auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l'escala
d'Administració General, subescala auxiliar, amb una dedicació de
37,5 hores/setmanals.
2. Titulació exigida: Títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent.
3. Coneixements de català: Els aspirants han d'acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de
català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
4. Drets d'inscripció: 10 euros.
5. Fase d'oposició:
Tots els exercicis tenen caràcter obligatori i eliminatori, llevat que
a les bases específiques corresponents s'especifiqui una altra cosa, i
qualificats fins a un màxim de 10 punts; seran eliminats els aspirants
que no arribin a 5 punts en cadascun dels exercicis.
5.1. Primer exercici. Consisteix en una prova de coneixements de
llengua catalana, nivell C (nivell de suficiència de català). La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte. Queden exempts de la
realització d'aquest exercici els aspirants que ho hagin acreditat
documentalment d'acord amb el punt 3 d'aquestes bases específiques.
5.2. Segon exercici. Consisteix en respondre per escrit un qüestionari de coneixements tipus test, amb respostes alternatives, relacionat amb el contingut del temari annex. El nombre de preguntes que
integren aquest qüestionari és de 50 i la prova tindrà una durada
màxima de 50 minuts. Aquest exercici es puntuarà a raó de 0,2 punts
per pregunta.
5.3. Tercer exercici. Consisteix en desenvolupar per escrit un
tema de caràcter general a proposta del Tribunal, de la part de
matèries específiques. La durada d'aquesta prova serà d'una hora.
5.4. Quart exercici. Aquest exercici està format per dues proves
informàtiques: una de Microsoft Word i l'altra de Microsoft Excel. Per
superar aquest exercici s'ha d'assolir un mínim de 2,5 punts en
cadascuna de les proves.
La primera prova consisteix en reproduir, mitjançant l'aplicació
informàtica de tractament de textos Microsoft Word, un document
proposat pel tribunal. Es valorarà la velocitat, la correcció en la transcripció i el coneixement del processador de textos.
La segona prova consisteix en resoldre un supòsit pràctic
mitjançant el full de càlcul Microsoft Excel.
La durada màxima d'aquest exercici serà d'una hora, però el
Tribunal podrà reduir la seva durada en funció de les proves a
realitzar.
6. Fase de concurs: Els mèrits es valoraran d'acord amb el
següent barem:
a) Per cada mes de serveis prestats a l'administració pública,
ja sigui amb contracte laboral fix o temporal, o funcionari
interí o de carrera:
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Per serveis prestats a consells comarcals: 0,20 punts/mes
Per serveis prestats a d'altres Administracions públiques:
0,10 punts/mes
Puntuació màxima: 8 punts.
Els serveis prestats en administracions públiques es justificaran mitjançant certificat expedit per l'administració
pública on s'hagin prestat els serveis.
b) L'assistència a cursos, seminaris o jornades de matèries
específiques relacionades amb el lloc de treball i impartits
per institucions públiques, es valorarà amb un màxim de 5
punts.
Fins a 10 hores de durada
0,10 punts.
D'11 a 20 hores de durada
0,20 punts.
De 21 a 40 hores de durada
0,30 punts
De 41 a 60 hores de durada
0,50 punts
De 61 a 100 hores de durada
0,70 punts
Més de 100 hores
1 punt
6. Tribunal qualificador: Estarà constituït de la següent forma:
a) President: El de la Corporació o conseller en qui delegui
b) Vocals:
- Un membre de la Comissió Informativa de Serveis interiors
i Béns designat pel president.
- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui,
que actuarà de secretari del Tribunal.
- Un representant de l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya.
- Un funcionari del Consell Comarcal de superior categoria.
- Un representant sindical del personal funcionari de la
Corporació, amb veu i sense vot
ANNEX CONVOCATÒRIA 02/2007 - TEMARI
Primera part. Matèries generals.
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals.
Tema 2. Drets i deures fonamentals establerts a la Constitució
espanyola.
Tema 3. Organització territorial de l'Estat. Els estatuts d'autonomia: el
seu significat.
Tema 4. L'Administració pública a l'ordenament espanyol.
Administració de l'estat, autonòmica, local, institucional i
corporativa.
Segona part. Matèries específiques.
Tema 5. El municipi. El terme municipal. La població. l'empadronament.
Tema 6. La província en el règim local. Organització provincial.
Competències.
Tema 7. L'organització municipal. Competències.
Tema 8. La comarca I. Organització i funcionament.
Tema 9. La comarca II. Competències. Programa d'Actuació
Comarcal.
Tema 10. D'altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions i
Entitats locals menors.
Tema 11. Relacions entre ens territorials. Autonomia municipal i tutela.
Tema 12. Funcionament dels òrgans col·legiats. Convocatòria i ordre
del dia. Actes i certificats dels acords.
Tema 13. L'acte administratiu. Principis generals del procediment
administratiu.
Tema 14. Fases del procediment administratiu general.
Tema 15. Procediment administratiu local. El registre d'entrades i
sortides de documents. Requisits de presentació de documents. Comunicacions i notificacions.
Tema 16. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes.
Procediment d'elaboració i regulació.
Tema 17. Nocions bàsiques de la Hisenda local (ingressos, despeses
i pressupost)
Tema 18. La Funció pública local i la seva organització.
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Tema 19. Els contractes administratius a l'esfera local. La selecció del
contractista.
Tema 20. Els serveis públics locals establerts al ROAS. Formes de
gestió
BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA
PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE L'ESCALA
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE
TÈCNICA AUXILIAR, PER PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ,
PROMOCIÓ INTERNA.
Convocatòria 03/2007
1. Objecte d'aquestes bases i sistema de selecció:
L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió, amb caràcter de
funcionari de carrera, mitjançant concurs-oposició, en torn de reserva
especial per al personal laboral fix del Consell Comarcal del
Tarragonès, d'una plaça de l'Escala d'administració especial,
Subescala tècnica, Classe tècnica auxiliar.
2. Titulació exigida:
Títol de FP II, tècnic especialista de delineació.
3. Requisits necessaris:
a) Ocupar amb caràcter permanent un lloc de treball de
personal laboral fix de la plantilla del Consell Comarcal del
Tarragonès declarat "a extingir", si se supera aquest procés
de selecció, per correspondre a places classificades per a
funcionaris per acord plenari, segons s'indica a l'objecte
d'aquestes bases.
b) Estar en possessió de la titulació que s'indica a l'apartat 2.
4. Coneixement de català:
Els aspirants han d'acreditar coneixements de llengua catalana
de nivell C (nivell de suficiència de català), de la Secretaria de
Política Lingüística, o equivalent d'acord amb la normativa vigent.
5. Drets d'inscripció: 12 euros.
6. Fase d'oposició:
Consistirà en realitzar un supòsit pràctic plantejat pel Tribunal relacionat amb el temari annex i les funcions pròpies del lloc de treball.
Aquest supòsit es lliurarà als aspirants una setmana abans del dia fixat
per realitzar la prova.
Els aspirants lliuraran l'exercici com a mínim dos dies abans del
dia fixat per realitzar aquest procés selectiu. Es mantindrà una entrevista d'una durada màxima de 15 minuts per valorar i comentar els
aspectes de l'exercici pràctic realitzat en relació a les funcions
pròpies del lloc de treball.
Aquest exercici tindrà caràcter obligatori i eliminatori.
La puntuació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts sent imprescindible 5 punts per aprovar aquest exercici.
7. Fase de concurs:
Els mèrits es valoraran d'acord amb el següent barem, amb un
total de 5 punts:
a) Valoració de les tasques realitzades a l'administració
pública, fins a 1 punt.
b) Per cada any de serveis prestats, amb un màxim de 2 punts.
- Al Consell Comarcal del Tarragonès
0,2 punts/any
- A altres administracions públiques
0,1 punts/any
Els serveis prestats en administracions públiques es justificaran mitjançant certificat expedit per l'administració
pública on s'hagin prestat els serveis.
c) Per assistència a cursos, cicles formatius, seminaris,
jornades de matèries específiques relacionades amb el lloc
de treball, es valorarà amb un màxim de 2 punts.

-

Fins a 19 hores de durada
De 20 a 50 hores de durada
De 51 a 100 hores de durada
Cicles formatius
Postgraus
Mestratges

0,10
0,20
0,50
0,75
1,00
2,00

punts
punts
punts
punts
punts
punts

8. Tribunal qualificador:
Estarà constituït de la següent forma:
a) President: el de la Corporació o conseller en qui delegui.
b) Vocals:
- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui,
que actuarà també de secretari del Tribunal.
- Un representant de l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya.
- Un tècnic designat per la presidència.
- Un representant sindical del personal funcionari de la
Corporació, amb veu i sense vot.
ANNEX CONVOCATÒRIA 03/2007 - TEMARI
1. La Comarca I. Organització i distribució competencial entre els
òrgans.
2. La Comarca II. Competències de la comarca. Programa
d'Actuació Comarcal.
3. Normativa urbanística a Catalunya.
4. Relacions interadministratives. Principis. Convenis.
5. Projectes d'urbanització. Planificació, descripció dels documents
de que consta un projecte d'urbanització.
6. Normativa reguladora dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges.
7. Croquis, dibuix, escales, representació gràfica i cotes.
8. Esquema general d'un projecte: plànols generals i de detall.
9. Detalls constructius. Els detalls estructurals. Detalls de tancaments.
10. Vies urbanes. Mobiliari urbà. EIAL.
11. Planejament: tipus de plans. Competència urbanística municipal.
12. L'accessibilitat dels edificis públics. Supressió de barreres arquitectòniques.
13. Rehabilitació, restauració i conservació.
14. Programa de disseny assistit per ordinador. Autocad.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE
TÈCNIC DE GESTIÓ DE QUALITAT I RECURSOS HUMANS VACANT
A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.
Convocatòria 04/2007
1. Objecte d'aquestes bases i sistema de selecció: L'objecte
d'aquestes bases és la provisió, pel sistema de concurs-oposició,
d'una plaça de Tècnic de gestió de qualitat i recursos humans, laboral
fix amb una dedicació de 37,5 hores/setmanals.
2. Titulació exigida: Títol de llicenciat.
3. Coneixements de català: Els aspirants han d'acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de
català), de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent d'acord
amb la normativa vigent.
4. Drets d'inscripció: 20 euros.
5. Fase d'oposició:
Tots els exercicis tenen caràcter obligatori i eliminatori, llevat que
a les bases específiques corresponents s'especifiqui una altra cosa, i
qualificats fins a un màxim de 10 punts; seran eliminats els aspirants
que no arribin a 5 punts en cadascun dels exercicis.
5.1. Primer exercici. Consisteix en una prova de coneixements de
llengua catalana, nivell C (nivell de suficiència de català). La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte. Queden exempts de la
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realització d'aquest exercici els aspirants que ho hagin acreditat
documentalment d'acord amb el punt 3 d'aquestes bases específiques.
5.2. Segon exercici. Consisteix en desenvolupar per escrit un
tema relacionat amb el contingut del temari, a escollir per l'aspirant
d'entre els dos que proposi el Tribunal. La durada màxima d'aquesta
prova serà d'una hora.
5.3. Tercer exercici. Consistirà en resoldre un exercici pràctic relacionat amb el contingut del temari, a escollir per l'aspirant d'entre els
dos que proposi el Tribunal. La durada màxima d'aquesta prova serà
de dues hores.
6. Fase concurs. La valoració màxima d'aquesta fase serà de 10
punts.
6.1. Serveis prestats: es valoraran amb un màxim de 4 punts
a) Per cada mes de serveis prestats en l'administració local
com a laboral fix o temporal, nivell 1 o funcionari interí o
de carrera grup A, amb funcions directament relacionades amb el lloc de treball: 0,3 punts/mes.
b) Per cada mes de serveis prestats en qualsevol administració pública com a laboral fix o temporal, nivell 1 o
funcionari interí o de carrera grup A, amb funcions directament relacionades amb el lloc de treball: 0,2
punts/mes.
c) Per cada mes de serveis prestats en qualsevol administració pública com a laboral fix o temporal, nivell 1 o
funcionari interí o de carrera grup A: 0,1 punt/mes.
Documents justificatius.
Per serveis prestats en administracions públiques: certificat
expedit per l'administració pública on s'hagin prestat els
serveis. Per serveis prestats en empreses o entitats
privades: contractes de treball i informe de la vida laboral
del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social sense perjudici de la prestació de fulls
de nòmina, certificats d'empresa o qualsevol altre mitjà
que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.
6.2. Cursos i seminaris: es valoraran amb un màxim de 4 punts.
Per assistència a cada curs, seminari o jornada de matèries específiques relacionades amb el lloc de treball.
- De menys de 10 hores
0,1 punts.
- De 11 a 19 hores
0,3 punts.
- De 20 a 30 hores
0,4 punts.
- De més de 31 hores
0,5 punts.
- Postgraus
1 punt.
- Mestratges
2 punts.
6.3. Per haver exercit el càrrec de Director de Qualitat en qualsevol administració pública: es valorarà amb un màxim de 2 punts.
S'acreditarà amb certificació de l'administració pública on hagi
exercit aquest càrrec.
7. Tribunal Qualificador: Estarà constituït de la següent forma:
a) President: El de la Corporació o conseller en qui delegui.
b) Vocals:
- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui,
que actuarà de secretari del Tribunal
- Un representant de l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya.
- Un membre de la Comissió Informativa de Serveis interiors
i béns, designat pel president.
- Un treballador de l'Administració Local de la mateixa titulació.
- Un representant sindical del personal laboral de la
Corporació, amb veu i sense vot
ANNEX CONVOCATÒRIA 04/2007 - TEMARI
Primera part. Matèries generals.
Tema 1 La Constitució espanyola de 1978. Principis generals.
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Tema 2 L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006. Estructura i
contingut.
Tema 3 Organització comarcal: competències.
Tema 4 Sotmetiment de l'Administració a la Llei i al Dret. Fons del
Dret públic. Especial referència a la Llei i al reglament.
Tema 5 L'acte administratiu: concepte classes i elements.
Tema 6 Fases del procediment administratiu general.
Tema 7 Les relacions interadministratives. Principis: col·laboració,
cooperació i coordinació.
Tema 8 Ordenances i Reglaments de les entitats locals. Procediment
d'elaboració i aprovació.
Tema 9 El personal al servei de les entitats locals.
Tema 10 Els contractes administratius en l'esfera local. Selecció dels
contractistes.
Tema 11 Procediment administratiu local. El registre d'entrada i
sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Notificacions i comunicacions.
Tema 12 Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i
ordre del dia. Actes i certificacions d'acords. Els organismes
autònoms locals.
Segona part. Matèries específiques.
Tema 13 Estructura i organització de la funció pública local. Classes
de personal. Característiques principals. Els instruments d'organització del personal.
Tema 14 La relació de serveis dels funcionaris públics locals. Drets,
deures i situacions administratives. Drets econòmics i seguretat social. Règim d'incompatibilitats. Responsabilitat disciplinària, civil i penal.
Tema 15 Sistemes de selecció del personal al servei de les entitats
locals: funcionaris, personal laboral, personal interí i laboral
temporal. El personal eventual: de confiança política i d'assessorament especial i directiu.
Tema 16 Règim estatutari. Drets. Formació. Vacances. Llicències i
permisos. Deures i responsabilitats. Conciliació de la vida
familiar i laboral.
Tema 17 Personal laboral. Estructura i organització. Selecció.
Funcions. Peculiaritat del seu règim jurídic.
Tema 18 Règim retributiu del personal de l'administració local: diferents conceptes retributius.
Tema 19 El pressupost i la plantilla de personal. Sistemes d'informació de personal. La relació i el catàleg de llocs de
treball. Classificació de llocs de treball. El Registre de
personal.
Tema 20 La seguretat social dels funcionaris de l'Administració local:
antecedents i regulació jurídica actual.
Tema 21 Estatut dels Treballadors: Estructura i contingut. Deures i obligacions dels treballadors i empresaris. Infraccions i sancions
de treballadors i empresaris. La inspecció de Treball.
Tema 22 Règim disciplinari del personal de l'Administració local.
Tema 23 Determinació de les condicions de treball i participació del
personal al servei de l'Administració. Òrgans de representació. Drets de representació col·lectiva i de reunió dels
treballadors a les empreses. Negociació col·lectiva.
Tema 24 La prevenció de riscos laborals. Legislació bàsica. Objecte,
àmbit d'aplicació i definicions. La política de prevenció de
riscos. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i
participació dels treballadors. Responsabilitat i sancions.
Tema 25 La protecció de dades de caràcter personal. Obligació de
complir la normativa de protecció. Repercussió en l'àmbit
local.
Tema 26 El Pla de formació de personal. Objectius. Elaboració i
disseny del Pla. Implementació. Avaluació de la formació.
Tema 27 La formulació de polítiques públiques. Identificació de
necessitats, problemes i alternatives. Teoria de la decisió. La
gestió de servis públics.
Tema 28 Motivació i polítiques de factor humà. El comportament
humà a les organitzacions. Teories sobre la motivació.
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Tema 29 Els processos de modernització de les administracions
públiques. Fonaments econòmics, polítics i socials.
Tema 30 La comunicació interna. Millora de la comunicació interna.
Avaluació de la comunicació. Comunicació verbal i no
verbal.
Tema 31 Direcció de reunions. Tipologia de les reunions. Fases
d'una reunió. Tècniques i habilitats per a parlar en públic.
Tècniques de negociació individual i col·lectiva.
Tema 32 La qualitat dels serveis públics. Compromisos de qualitat.
Manual de qualitat. Procediments específics i obligatoris.
Indicadors. La gestió per processos.
Tema 33 Implantació de sistemes de qualitat a l'Administració
Pública: El model ISO i Qualitat Total EFQM.
Tema 34 L'Administració virtual. Les TIC a l'Administració local: el
consorci localret. L'Administració Oberta de Catalunya.
Tema 35 Gestió del coneixement a les administracions locals.
Internet, Extranet i Intranet. La signatura electrònica: marc
normatiu.

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC
D'IMMIGRACIÓ VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.
Convocatòria 05/2007
1. Objecte d'aquestes bases i sistema de selecció: L'objecte
d'aquestes bases és la provisió, pel sistema de concurs-oposició,
d'una plaça de Tècnic d'immigració, laboral fix amb una dedicació
de 37,5 hores/setmanals.
2. Titulació exigida: Títol de llicenciat.
3. Coneixements de català: Els aspirants han d'acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de
català), de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent d'acord
amb la normativa vigent.
4. Drets d'inscripció: 20 euros
5. Fase d'oposició:
Tots els exercicis tenen caràcter obligatori i eliminatori, llevat que
a les bases específiques corresponents s'especifiqui un altra cosa, i
qualificats fins a un màxim de 10 punts; seran eliminats els aspirants
que no arribin a 5 punts en cadascun dels exercicis.
5.1. Primer exercici. Consisteix en una prova de coneixements de
llengua catalana, nivell C. La valoració d'aquesta prova serà d'apte
o no apte. Queden exempts de la realització d'aquest exercici els
aspirants que hagin acreditat documentalment que estan en possessió
d'algun dels certificats que se citen al punt 3 d'aquestes bases.
5.2. Segon exercici. Consisteix en desenvolupar per escrit un
tema relacionat amb el contingut temari, a escollir per l'aspirant
d'entre els dos que proposi el Tribunal. La durada màxima d'aquesta
prova serà d'una hora.
5.3. Tercer exercici. Consistirà en resoldre un exercici pràctic relacionat amb el contingut del temari, a escollir per l'aspirant d'entre els
dos que proposi el Tribunal. La durada màxima d'aquesta prova serà
de dues hores.
6. Fase de concurs. La valoració màxima d'aquesta fase serà de
10 punts.
6.1. Serveis prestats: es valoraran amb un màxim de 5 punts.
a) Per cada mes de serveis prestats a l'administració local
com a laboral fix o temporal, nivell I o funcionari interí o
de carrera Grup A, amb funcions directament relacionades amb el lloc de treball: 0,4 punts.
b) Per cada mes de serveis prestats a l'administració local
en qualsevol plaça amb funcions directament relacionades amb el lloc de treball: 0,3 punts.
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c) Per cada mes de serveis prestats en qualsevol administració pública en qualsevol plaça amb funcions directament relacionades amb el lloc de treball: 0,1 punts.
6.2. Cursos i seminaris: es valoraran amb un màxim de 5 punts.
Per assistència a cada curs, seminari o jornada de matèries específiques relacionades amb el lloc de treball:
- De menys de 10 hores
0,1 punts
- D'11 a 19 hores
0,3 punts
- De 20 a 30 hores
0,4 punts
- De més de 31 hores
0,5 punts
- Postgraus
1 punt
- Mestratges
2 punts
7. Tribunal Qualificador: Estarà constituït de la següent forma:
a) President: El de la Corporació o conseller en qui delegui.
b) Vocals:
- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui,
que actuarà de secretari del Tribunal.
- Un representant de l'Escola d'Administració Púbica de
Catalunya.
- Un membre de la Comissió Informativa de Serveis interior
i béns, designat pel president.
- Un treballador de l'Administració Local de la mateixa titulació.
- Un representant sindical del personal laboral de la
Corporació, amb veu i sense vot.
ANNEX CONVOCATÒRIA 05/2007 - TEMARI
Primera part. Matèries generals.
Tema 1 La Constitució espanyola de 1978. Principis generals.
Tema 2 L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006. Estructura i
contingut.
Tema 3 Organització comarcal: competències.
Tema 4 Sotmetiment de l'Administració a la Llei i al Dret. Fons de
Dret públic. Especial referència a la Llei i al reglament.
Tema 5 L'acte administratiu: concepte classes i elements.
Tema 6 Fases del procediment administratiu general.
Tema 7 Les relacions interadministratives. Principis: col·laboració,
cooperació i coordinació.
Tema 8 Ordenances i Reglaments de les entitats locals. Procediment
d'elaboració i aprovació.
Tema 9 El personal al servei de les entitats locals.
Tema 10 Els contractes administratius en l'esfera local. Selecció dels
contractistes.
Tema 11 Procediment administratiu local. El regstre d'entrada i sortida
de documents. Requisits en la presentació de documents.
Notificacions i comunicacions.
Tema 12 Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i
ordre del dia. Actes i certficacions d'acords. Els organismes
autònoms locals.
Segona part. Matèries específiques.
Tema 13 Tendències en les polítiques socials europees. Reptes de la
política social europea. Orientacions estratègiques de la
política social europea.
Tema 14 El sistema català de Serveis Socials. Xarxa bàsica dels
Serveis Socials de responsabilitat pública. Definició
competències i organització.
Tema 15 Els serveis socials d'Atenció Primària. Definició
competències i organització.
Tema 16 L'Àrea Bàsica d'Atenció Social Primària al Tarragonès.
Marc competencial i característiques.
Tema 17 Marc competencial estatal en matèria d'estrangeria. Llei
d'estrangeria.
Tema 18 Marc competencial de Catalunya en matèria d'immigració.
Tema 19 Marc competencial local en matèria d'immigració.
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Tema 20 Models d'acollida i integració a Europa. Experiències i
bones pràctiques.
Tema 21 Model d'acollida i integració a l' Estat Espanyol. "Plan estratégico de integración de los inmigrantes".
Tema 22 Fet migratori i nova realitat social. Aportacions des de
l'àmbit municipal i comarcal.
Tema 23 Polítiques d'immigració impulsades des de la Generalitat.
Pla Interdepartamental d'Immigració 2000-2004. Plans
Comarcals d'Integració dels Immigrants. Definició i
avaluació.
Tema 24 Principis bàsics de gestió, àmbits d'actuació prioritària,
línies estratègiques del Pla de Ciutadania i immigració
2005-2008.
Tema 25 Plans sectorials i programes departamentals de la
Generalitat amb incidència en l'àmbit de la ciutadania i la
immigració.
Tema 26 Instruments d'aplicació territorial per a la gestió de les polítiques d'acollida i integració de les persones estrangeres.
Tema 27 Pla d'actuacions del Pla de ciutadania i immigració:
Disseny, implantació, gestió i avaluació.
Tema 28 Polítiques d'acollida. Marc de referència, disseny, evolució,
gestió i avaluació.
Tema 29 Cohesió Social: Definició i Estratègies. Òrgans de
Participació. Definició i experiències en l'àmbit municipal
i/o comarcal
Tema 30 Pla de Ciutadania i immigració del Tarragonès i treball tranversal. Coordinació de les actuacions en les diferents àrees
del Consell Comarcal i l'Institut Comarcal d'Ocupació i
Desenvolupament Econòmic ICODE.
Tema 31 Tractament de la diversitat cultural. Referències teòriques.
Experiències i resultats en l'àmbit municipal i/o comarcal.
Tema 32 Serveis i recursos de la xarxa pública i la xarxa privada.
Optimització de recursos adreçats a l'acollida i integració
de les persones estrangeres.
Tema 33 Gestió de la diversitat cultural i/o religiosa, foment de la
participació i sensibilització.
Tema 34 Servei de Borsa de Traductors i Intèrprets. Definició i professionals.
Tema 35 Servei de Mediació Intercultural: Definició i professionals.
Tema 36 Informes d'arrelament social. Normativa. Experiències d'organització i gestió.
Tema 37 Projectes de cooperació al desenvolupament: Ajuts,
avaluació de projectes i seguiment.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE
TÈCNIC DE PREMSA I COMUNICACIÓ VACANT A LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL.
Convocatòria 06/2007

1. Objecte d'aquestes bases i sistema de selecció: L'objecte
d'aquestes bases és la provisió, pel sistema de concurs-oposició,
d'una plaça de Tècnic de premsa i comunicació, laboral fix amb una
dedicació de 37,5 hores/setmanals.
2. Titulació exigida: Títol de llicenciat en Ciències de la informació o comunicació.
3. Coneixements de català: Els aspirants han d'acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de
català), de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent d'acord
amb la normativa vigent.
4. Drets d'inscripció: 20 euros.
5. Funcions pròpies d'aquesta plaça:
- Selecció, recull i distribució de notícies de premsa impresa i
digital sobre el Consell Comarcal del Tarragonès, en

-

-

-

-

-

-
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endavant CCT, i paral·lelament creació i gestió de l'arxiu de
premsa, en paper i electrònic.
Confecció de dossiers de premsa sobre temes del CCT en
general i també d'específics sobre les activitats que organitzen els seus diferents departaments.
Redacció de notes de premsa i d'esquemes d'escrits de salutació, discursos, presentacions, etc. per a revistes o actes
públics en els que intervé el CCT.
Atenció als periodistes i mitjans de comunicació quan es
convoca una roda de premsa pròpia o amb col·laboració.
Atenció als periodistes en les seves sol·licituds d'informació,
donant-los suport tècnic com a gabinet o buscant i facilitant
experts pels diversos temes que es pugin demanar.
Preparació de textos i continguts gràfics de les edicions de
publicitat de tots els departaments del CCT.
Preparació de textos i continguts gràfics de les edicions de
la revista o la memòria del CCT.
Disseny i autoedició de cartells, targetons i futlletons de tots
els departaments del CCT.
Sol·licitud de pressupostos, gestió, seguiment i control de les
edicions i productes de comunicació contractades a
empreses externes.
Gestió, seguiment i control dels anuncis contractats als
mitjans de comunicació i de les produccions audiovisuals de
productes publicitaris i col·laboració amb els proveïdors.
Autoedició d'un butlletí digital.
Presa de fotografies, realització de dossiers fotogràfics
d'actes públics en els que intervé el CCT.
Presència en actes públics i privats del CCT, per cobrir la
informació, atendre es periodistes, prendre imatges i facilitarles als mitjans, si és necessari.

6. Fase d'oposició:
Tots els exercicis tenen caràcter obligatori i eliminatori, llevat que
aquestes bases específiques especifiquin un altra cosa, i qualificats
fins a un màxim de 10 punts; seran eliminats els aspirants que no
arribin a 5 punts en cadascun des exercicis.
6.1. Primer exercici. Consisteix en una prova de coneixements de
llengua catalana, nivell C (nivell de suficiència de català). La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte. Queden exempts de la
realització d'aquest exercici els aspirants que ho hagin acreditat
documentalment d'acord amb el punt 3 d'aquestes bases específiques.
6.2. Segon exercici. Consisteix en resoldre dos supòsits pràctics,
plantejats pel Tribunal relatius als coneixements tècnics necessaris per
al desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
Aquesta prova tindrà una durada màxima de dues hores.
6.3. Tercer exercici. Consisteix en realitzar una prova oral per
valorar la idoneïtat dels aspirants per desenvolupar les funcions
pròpies de la plaça a proveir. Es mantindrà un diàleg amb el tribunal,
sobre qüestions pròpies de la plaça i relacionades amb els supòsits
pràctics desenvolupats en el primer exercici.
7. Fase de concurs: la valoració màxima d'aquesta fase serà de
10 punts.
7.1. Serveis prestats: es valoraran amb un màxim de 4 punts.
a) Per cada mes de serveis prestats en qualsevol administració pública com a laboral fix o temporal, nivell 1 o
funcionari interí o de carrera, grup A o laboral en
funcions pròpies relacionades amb el lloc de treball: 0,2
punts/mes.
b) Per cada mes de serveis prestats en qualsevol empresa
privada com a nivell 1 amb funcions pròpies relacionades amb el lloc de treball: 0,1 punts/mes.
Documents justificatius.
Per serveis prestats en administracions públiques: certificat
expedit per l'administració pública on s'hagin prestat els
serveis. Per serveis prestats en empreses o entitats
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privades: contractes de treball i informe de la vida laboral
del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social sense perjudici de la prestació de fulls
de nòmina, certificats d'empresa o qualsevol altre mitjà
que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.
7.2. Cursos i seminaris: es valoraran amb un màxim de 3 punts.
a) Assistència a cursos o seminaris de matèries específiques
relacionades amb les funcions del lloc de treball, impartits
per institucions públiques o privades.
Per cada curs 0,5 punts.
7.3. Realització d'activitats docents i impartir seminaris relacionats amb les funcions del lloc de treball: es valoraran amb un
màxim de 2 punts.
7.4. Publicacions de llibres i articles relacionats amb les funcions
del lloc de treball: es valoraran amb un màxim d'1 punt.
8. Tribunal qualificador: Estarà constituït de la següent forma:
a) President: El de la Corporació o conseller en qui delegui
b) Vocals:
- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui,
que actuarà de secretari del Tribunal
- Un representant de l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya.
- Un membre de la Comissió Informativa de Serveis interiors
i béns, designat pel president.
- Un treballador de l'Administració Local de la mateixa titulació.
- Un representant sindical del personal laboral de la
Corporació, amb veu i sense vot
Tarragona, 13 de març de 2007. --- El secretari, Josep Gómez
Belluga.

2007/3208 – CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Anunci
La Junta de Govern d'aquest corporació, en sessió de data 5 de
març passat, va acordar la modificació dels preus públics del Servei
de Transport al Centre de Dia, per a la seva adaptació als barems
proposats pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya.
Utilització del servei, de dilluns a divendres, 60 euros/mensuals
Utilització del servei, en dies alterns, 30 euros/mensuals
El que es fa públic per un termini de 30 dies, als efectes
d'examen i reclamació.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagin efectuat
observacions i/o reclamacions, s'entendran definitivament aprovats.
Gandesa, 12 de març de 2007. --- El president, Pere Martí i
Vinaixa.

AJUNTAMENTS
2007/3217 – AJUNTAMENT D’ALCANAR

Anunci
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 27/07/2006, va
aprovar inicialment el Reglament de servei municipal de centre de dia
i residència per la gent gran d'Alcanar.
Exposat al públic mitjançant anunci publicat al BOPT núm. 229,
de data 5/10/2006, i al DOGC núm. 4732, de data
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03/10/2006, no s'hi han presentat al·legacions ni reclamacions
per la qual cosa ha esdevingut aprovat definitivament, i de conformitat amb l'art. 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es
procedeix a la publicació del seu text íntegre:
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CENTRE DE DIA
I RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN D'ALCANAR
Article 1. És objecte d'aquest reglament la regulació de la prestació del servei públic municipal de centre de dia i residència per la
gent gran d'Alcanar.
Article 2. L'Ajuntament d'Alcanar té la titularitat d'aquest servei
d'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de bases
del règim local i l'article 66 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.
Article 3. Aquest servei es prestarà en règim de lliure concurrència
i sota la forma de gestió indirecta de la concessió prevista en l'article
249 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.
Article 4. Les prestacions que es donaran mitjançant aquest servei
són les següents:
a) Residència per a gent gran: centre d'acolliment residencial,
amb caràcter permanent o temporal per a persones majors de
65 anys que ofereix dues modalitats:
- Llar residència: Adreçat a persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats de la vida diària i que
requereixen un determinat nivell d'organització i suport
personal.
- Residència assistida: Dirigit a persones grans que no tenen
un grau d'autonomia suficient per a realitzar les activitats de
la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constants,
i que tenen unes circumstàncies sociofamiliars que requereixen la substitució de la llar.
Les seves funcions són les següents: Allotjament, manutenció,
acolliment i convivència, atenció personal en els activitats de la
vida diària hàbits d'autonomia, dinamització sociocultural, manteniment de les funcions físiques i cognitives, bugaderia i repàs de la
roba, suport social i atenció familiar adreçada a l'afavoriment de
les relacions de la família de l'usuari i el seu entorn i assistència
mèdica.
b) Centre de dia: Servei integrat a les activitats diürnes de la
residència i dirigit a persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les
activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva
atenció en el seu entorn social i familiar. El seu objectiu és
oferir un recurs alternatiu, proper al seu domicili seu domicili
i que cobreixi les seves necessitats biopsicosocials. Als
serveis ja ofertats pel centre residència s'afegeixen altres de
caràcter opcional com perruqueria, podologia, transport,
entre altres.
Article 5. De conformitat amb la normativa es crearà una
Comissió de seguiment que serà l'encarregada de vetllar pel correcte
desenvolupament del servei concedit, i s'encarregarà:
- Pla d'utilització de les instal·lacions
- Pla de conservació i manteniment
- Pressupost anual
- Proposta de quotes
- Pla d'inversió
- Memòria anual
- Reglament intern
- Aprovació de serveis complementaris
- Plantilla i estructura de les activitats i els serveis
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- Criteris d'admissió de nous usuaris en la gestió de llistes
d'espera
- Campanyes d'imatge i comunicació
Per a l'execució de les seves funcions la Comissió es reunirà
preceptivament i com a mínim una vegada a l'any de forma ordinària
i, de manera extraordinària sempre que es consideri convenient.
La seva composició es la següent:
- President: L'Alcalde-President de la Corporació o regidor en qui
delegui
- Vocals: Regidor de la Corporació
Dos representats de l'entitat gestora. Un d'ells necessàriament serà el director del centre, amb veu però
sense vot.
- Secretari: Funcionari de l'Ajuntament.
Article 6. Les sol·licituds de places es podran fer mitjançant els
Serveis Socials d'atenció primària, i hauran d'anar acompanyades
d'una instància degudament registrada per l'Ajuntament d'Alcanar.
Són requisits per tal d'accedir a les prestacions del servei de
Centre de Dia i Residència:
a) Ser major de 65 anys, pensionista o jubilat.
b) Estar empadronat en el municipi d'Alcanar abans de sis mesos
anteriors a la sol·licitud dels serveis. També s'admetran residents d'altres poblacions sempre que hi hagi places vacants
de gent gran empadronada a Alcanar; en tot cas, tindran
preferència els residents d'Alcanar.
No obstant això, qualsevol situació no contemplada en els
requisits descrits podrà ser estudiada pels serveis socials competents
i sotmesa a dictamen pel òrgan municipal corresponent.
S'establiran en el contracte amb l'usuari o resident les condicions
particulars en els que se'l atendrà, i hi haurà un treballador que s'encarregarà d'explicar-li els aspectes organitzatius interns. Segons les
característiques de la persona s'establirà un període de prova en el
contracte, que serà de quinze dies.
L'admissió comportarà la declaració de coneixement i subjecció
al present reglament.
El pagament de les quotes del centre es realitzarà del 1 al 10 de
cada mes.
Article 7. El Centre de Dia tindrà una capacitat de vint places i
la Residència un total de setanta-sis, que es podran adjudicar a temps
total o parcial. El Centre de Dia funcionarà els dies feiners en horari
ininterromput de 9 a 19 hores.
Per les característiques del servei i per les persones que s'atenen,
el centre gaudirà d'un règim obert d'entrades i sortides, a més es
podran rebre visites qualsevol dia, respectant les hores dels àpats i
descans.
En cas de petició de sortida dintre de l'horari establert de
permanència en el centre, l'usuari o resident haurà de complimentar,
prèviament, l'autorització de la sortida corresponent i comunicar-la al
personal responsable, informant respecte a l'hora prevista de tornada.
No es permetrà menjar fora dels horaris establerts ni fora del
menjador. Tampoc es permès portar menjar de l'exterior, ni emportarse menjar del centre.
Article 8. Els usuari i residents podran utilitzar i gaudir de totes les
instal·lacions i prestacions que ofereix el servei, participant en les activitats que s'organitzin i col·laborant amb els seus coneixements i experiència.
No obstant això, en tot moment, hauran de mantenir el respecte
mutu entre els residents i envers al personal del centre. S'hauran
d'atendre les indicacions dels treballadors, evitar discussions, crits i
sorolls elevats, a més de conservar el mobiliari i material del centre.
En cas de persistència o gravetat en l'incompliment de les normes
anteriors es podrà obligar a abandonar el centre.
Periòdicament es realitzaran assemblees amb tots els usuaris i residents, on es podran plantejar tots els temes que es considerin d'interès
i afectin a la majoria del grup.

Article 9. En tot el que no sigui previst en aquest Reglament, serà
d'aplicació supletòria:
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual
s'aprova la refosa de les Lleis Reguladores de l'Assistència i
Serveis Socials.
- Decret 176/2000, de 15 de maig, que modifica el Decret
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català
de serveis socials.
Aquest Reglament entrarà en vigor en la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.Contra el present
acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant de la sala Contenciosa-Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà de la seva publicació.
Alcanar, 5 de març de 2007. --- L'alcalde, Alfons Montserrat
Esteller.

2007/3219 – AJUNTAMENT D’ALCANAR

Anunci
Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de data 22/02/2007, va aprovar inicialment el
Pla de millora urbana de la UA-21 del PGOU d'Alcanar, promogut
per Ebresur Promociones, SA, i redactat pels arquitectes Marc Trepat
Carbonell i Antoni Batllori Miquel i pels advocats Pere Sust Ballester i
Eduard de Ribot i Molinet.
Se sotmet a informació pública el Pla de millora urbana esmentat,
pel termini d'UN MES a comptar des de l'última publicació del corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de
major circulació de la província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
a fi i efecte que els interessats puguin examinar l'expedient administratiu i formular-hi les al·legacions i/o suggeriments que considerin
convenients.
Alcanar, 7 de març de 2007 --- L'alcalde, Alfons Montserrat
Esteller.

2007/3181 – AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR

Edicte
L'alcalde, mitjançant Decret núm. 102 de 12/03/2007, ha
acordat aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra Remodelació
urbana de la Plaça Galetet, redactat pels Serveis Tècnics municipals,
i amb un pressupost per execució per contracta de 40.140,65 euros.
En compliment dels articles 235 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 37 i 38 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de
13/6/1995, s'exposa el projecte al públic per un període de trenta
dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació del
present edicte. Durant aquest període el projecte podrà ésser
examinat i es podran presentar les reclamacions que s'estimin oportunes. Cas de no presentar-se, l'acord s'entendrà definitivament
adoptat.
L'Ametlla de Mar, 12 de març de 2007. --- L'alcalde, Andreu
Martí i Garcia.
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2007/3183 – AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR

Edicte
L'alcalde, mitjançant Decret núm. 101 de 12/03/2007, ha
acordat aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra Pavimentació
del carrer Benidorm i Francesc Labadie, redactat pels Serveis Tècnics
municipals, i amb un pressupost per execució per contracta de
39.609,51euros.
En compliment dels articles 235 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 37 i 38 del Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals aprovat per decret 179/1995, de
13/6/1995, s'exposa el projecte al públic per un període de trenta
dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació del
present edicte. Durant aquest període el projecte podrà ésser
examinat i es podran presentar les reclamacions que s'estimin oportunes. Cas de no presentar-se, l'acord s'entendrà definitivament
adoptat.
L'Ametlla de Mar, 12 de març de 2007. --- L'alcalde, Andreu
Martí i Garcia.

2007/3195 – AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA

Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el dia
24 de gener de 2007, va aprovar provisionalment la imposició i
ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de les
obres arranjament del Camí Descàrrega, Camí Sarpa i Camí
Garidells, segons memòries valorades redactades pel tècnic municipal En Segimon Salvans Serra. L'acord es va sotmetre a informació
pública mitjançant edicte publicat al BOP de Tarragona núm. 31 del
dia 7 de febrer de 2007 i al tauler d'anuncis de la corporació, no
havent-se presentat cap tipus de reclamació i/o al·legació per la qual
cosa s'eleva a definitiu.
De conformitat amb lo previst a l'article 34.4 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, contra el present acte podrà
formular recurs de reposició davant l'Ajuntament de l'Ampolla, en el
termini d'un mes a partir del dia següent de la recepció de la present
notificació, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cos a satisfer per les persones
especialment beneficiades, o les quotes assignades.
Contra la resolució expressa del recurs podrà interposar recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de 2 mesos, comptats des del dia següent al
de la notificació de la resolució.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que
es notifiqui la resolució es considerarà desestimat i podrà interposarse el recurs contenciós-administratiu, davant de l'òrgan jurisdiccional
indicat, en el termini de 6 mesos comptats des del dia següent a
aquell que el recurs de reposició pugui considerar-se desestimat.

L'anunci que es va publicar és erroni i s'hauria de modificar.
On diu:
"7. Requisits del contractista:
Classificació:
Grup
Subgrup
Categoria
G
6
d"
Ha de dir:
"7. Requisits del contractista:
Classificació:
Grup
Subgrup
Categoria
C
1a9
d"
Amposta, 16 de març de 2007. --- L'alcalde acctal., Manel Ferré
Montañés.

2007/3386-U – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15 de març
de 2007, aprovà inicialment els padrons de la taxa de cementiri,
taxa de brosses i taxa de guals, exercici 2007.
S'exposa al públic durant el termini de 15 dies a comptar des del
dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona per a què qualsevol persona interessada
presenti les al·legacions, reclamacions i suggeriments que consideri
pertinents. En el benentès que, transcorregut l'esmentat termini sense
presentar-se al·legacions ni reclamacions l'acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu sense necessitat de més tràmit.
L'Arboç, 16 de març de 2007. --- L’alcalde, Carles Ribé i Solé.

2007/3169 – AJUNTAMENT D’ASCÓ

Edicte de l'Ajuntament d'Ascó, sobre aprovació
d'un projecte d'obres
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de
data 6 de març de 2007, el projecte Enderroc edifici Ctra.
Camposines, 21, redactat per l'arquitecte Sr. Antonio Masalías
Ibáñez, amb un pressupost de 26.283,34 euros (IVA inclòs),
s'exposa al públic durant un termini de trenta dies per a què els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions o al·legacions
que considerin oportunes.
Transcorregut dit termini sense que s'hagi interposat cap reclamació o al·legació, el projecte es considerarà definitivament aprovat.
En cas contrari, caldrà nou acord.
Ascó, 9 de març de 2007. --- L’alcalde, Antonio Casanova i
Castelló.

2007/3205 – AJUNTAMENT DE BATEA
L'Ampolla, 12 de març de 2007. --- L'alcalde, Francesc Sancho
Serena.

2007/3393-U – AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Anunci de correcció
En data 16 de març de 2007, va sortir publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona número 63 un anunci de
l'Ajuntament d'Amposta referent al plec de condicions econòmiques administratives i tècniques que han de regir la contractació de l'obra
Centre d'Arts Visuals a Amposta - fase 1.

Anunci
Per tal de donar compliment al que es disposa en l'article 291.3
del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa públic que en virtut
d'acord de Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2007,
s'ha contractat per màxima urgència a la Sra. Teresa Castillo Ferré
amb DNI núm. 78579713Y amb efectes del 20 de febrer de 2007,
per desenvolupar les tasques d'auxiliar de biblioteca municipal.
Batea, 7 de març de 2007. --- L'alcalde, Joaquim Paladella i
Curto.
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2007/3113 – AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

Edicte
Atès l'inici d'expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants de la Bisbal del Penedès de les següents persones:
NOM
JUAN MIGUEL ARIAS LANZAS
ANTONIO MANUEL ARIAS LANZAS
MANUELA LANZAS JUAREZ
BOUZIANE HRICH
ABDELKADER CHATT
HANANE AARABAT
NABILA HAMOUMI
ILAYASS HAMOUMI
ISAMEL HAMOUMI
MOUNIR LAMBRABET
ABDELALI LACHHAB
NAJEM EL MIDAOUI
CHRISTINE MARIE BASTET
PIERRE CLAUDE ANDRE BLONDET
M.ANGEL PRUSSUEL MASEGOSA
MOHAMED KADDOUHI
ALI KADDOUHI
ABDELLAH HAMMOUDA
MOHAMMED JERRARI
HASSA EL ASRI
MOHAMMED KADDOUH
IAN ALEXANDER VARGAS SALDAÑA
JOEL VARGAS SALDAÑA
NURIA ESTHER SALDAÑA OROCU
EDGAR VARGAS FERNANDEZ
ANTONIO VARGAS MOLONS
BETTINA ANTES
ANDREU PIZARRO ANTES
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DATA NAIX.
26-09-1986
29-11-1987
12-04-1958
20-08-1979
01-01-1966
25-11-1981
15-04-2001
22-08-2004
16-01-1981
28-04-1984
06-03-1978
02-02-1980
23-05-1952
28-11-1955
13-07-1961
01-01-1963
03-09-1973
21-08-1978
21-08-1957
10-10-1974
28-05-1971
16-06-2000
27-03-2005
06-11-1974
23-07-1979
21-02-1950
19-07-1965
12-09-1996

DNI/NIE
48008205
No consta
25952854
X04294760
No consta
X03409735
X04007478
No consta
No consta
No consta
No consta
No consta
X06054325
No consta
35051397
No consta
No consta
No consta
No consta
No consta
No consta
No consta
No consta
X03035472
47704224
37263237
X02917184
No consta

ADREÇA
BARCELONA, 15, bxs
BARCELONA, 15, bxs
BARCELONA, 15, bxs
MAGNOLIA, 32
MAGNOLIA, 32
MAGNOLIA, 32
MAGNOLIA, 32
MAGNOLIA, 32
MAGNOLIA, 32
MAGNOLIA, 32
MAGNOLIA, 32
MAGNOLIA, 32
NENUFAR, 8
NENUFAR, 8
MONTJUIC, 7
MOSSEN BUNDO, 1
MOSSEN BUNDO, 1
MOSSEN BUNDO, 1
MOSSEN BUNDO, 1
MOSSEN BUNDO, 1
MOSSEN BUNDO, 1
MAGNOLIA, 17
MAGNOLIA, 17
MAGNOLIA, 17
MAGNOLIA, 17
MAGNOLIA, 17
SANTANDER, 5
SANTANDER, 5

Havent-se intentat notificar per dues vegades, segons s'ha deixat
constància en l'expedient, d'acord amb el que es prevue a l'article
59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publique i procediment adrministratiu comú, es
requereix a les persones interessades o als seus representants perquè
compareguin a l'Ajuntament en el termini de quinze dies a partir de
la publicació d'aquest anunci al tauler de l'Ajuntament i al BOP de
Tarragona, per ser notificats, advertinto-los que transcorregut aquest
termini sense haber comparegut, la notificació s'entendra produïda a
tots els efectes legals, des del dia següent als del termini assenyalat
per comparèixer.
La Bisbal del Penedès, 8 de març de 2007. --- L'alcaldessa,
Agnès Ferré Cañellas.

2007/828 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

ciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos comptats també des del dia següent al de la
publicació d'aquest anunci en l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona o Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el qual s'insereixi, tot això de conformitat amb l'establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
i als articles 10, 14, 25 i 26 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense
perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi
procedent, d'acord amb el que disposa l'article 58.2, in fine, de la
citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Calafell, 22 de gener de 2007. --- El tinent d’alcalde, Josep
Parera i Ribell.

2007/2382 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
El Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària realitzada en data
6 de febrer de 2007, en relació a la suspensió potestativa de tramitacions i de llicències a les finques 6, 8 i 10 de l'av. Argentina a
Segur de Calafell, ha adoptat l'acord que literalment diu:
PRIMER. ACORDAR la suspensió potestativa de tramitacions i de
llicències prevista als articles 71 i 72 del text refós de la Llei d'urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005, i els articles 102, 103 i 104 del
Decret 305/2006 de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'urbanisme, que comporta la suspensió de la tramitació de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística
i d'urbanització complementaris, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, enderrocament de construccions, i d'altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, a les finques núms. 6,
8 i 10 de l'av. Argentina a Segur de Calafell.
SEGON. Publicar el present acord al BOPT.
TERCER. Notificar el present acord als propietaris que resultin
afectats per aquest acord.
Calafell, 20 de febrer de 2007. --- El tinent d’alcalde, Josep
Parera i Ribell.

2007/2383 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió ordinària
realitzada en data 13 de febrer de 2007, en relació al projecte d'urbanització del polígon II del Parc Empresarial de Calafell, ha adoptat
l'acord que literalment diu:

Edicte
Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Calafell, en sessió ordinària de data 16 de gener de
2007, el projecte d'urbanització del Polígon 3 del Sector K de la
Urbanització Mas Mel de Renfe de Calafell, es fa públic el dit acord
per a general coneixement.
Contra l'objecte d'aquest anunci es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a
partir de la data següent a la de la publicació d'aquest anunci en
l'últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el qual s'insereixi
o, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala conten-

PRIMER. APROVAR INICIALMENT el projecte d'urbanització del
polígon 2 del Parc Empresarial de Calafell, redactat per l'arquitecte
Albert Bargués i Grau.
SEGON. Condicionar l'aprovació definitiva a la presentació d'un
text refós que incorpori les determinacions establertes als informes dels
tècnics municipals i SOREA.
TERCER. Sotmetre l'anterior acord a informació pública per un
termini de vint dies en el BOP de Tarragona i diari de major circulació
de la província.
Calafell, 21 de febrer de 2007. --- El tinent d’alcalde, Josep
Parera i Ribell.
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2007/2872 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

nitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar un dels
recursos següents:

Edicte
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calafell realitzada
el 20/2/07 va aprovar la convocatòria, per a concedir les subvencions a les entitats culturals per a l'exercici 2007, que es regirà per
les bases aprovades per la Junta de Govern Local del 4/04/06 i
publicades en el BOP de Tarragona núm. 92, del 21/04/06, sent
el període de presentació de sol·licituds d'un mes, a partir de
l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOP de Tarragona.
Es poden consultar les bases i obtenir el qüestionari que han
d'omplir les entitats per a la sol·licitud i per a la seva justificació a
Internet: www.calafell.org
Calafell, 1 de març de 2007. --- El tinent d’alcalde, Miquel Roso
i Claver.

2007/3218 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de
febrer de 2007, va acordar nomenar com a funcionari de carrera per
ocupar la plaça vacant a la plantilla de personal d'aquest
Ajuntament, d'inspector de la Policia Local, escala: administració
especial, sotescala: serveis especials, classe: Policia Local, grup B,
complement destí 24, al senyor FRANCESC LONGO GONZALEZ,
per complir tots els requisits exigits a les bases de la convocatòria i
haver superat el concurs-oposició i el curs de formació a l'Escola de
Policia de Catalunya
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa
l'art. 82 del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals
Calafell, 12 de març de 2007. --- El regidor delegat, Joan Maria
Triadó i Juan.

2007/3185 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte
Atès que no ha estat possible practicar la notificació a Carmen
Ruíz Falco, de l'acord de la Junta de Govern del dia 06-10-06, d'inici
del procediment de reposició de la realitat física alterada al c/ Dr.
Fleming, 10, 1-B consistents en la instal·lació d'un tendal amb perfileria metàl·lica i un tancament que sobresurt a la terrassa, obres sense
llicència i infracció manifestament il·legalitzables. Se li atorga un
termini de 15 dies per presentar al·legacions. Transcorregut aquest
termini se li requereix perquè en un mes procedeixi a la retirada del
tendal i el tancament amb perfileria d'alumini blanc amb toldo de
lona mòbil.
Se li adverteix que un cop finit aquest termini sense que aquestes
actuacions s'hagin portat a terme, l'Ajuntament optarà, en el termini
màxim d'un mes, entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou
termini perquè la persona inculpada faci les actuacions que calguin,
i així successivament, i se li imposaran multes coercitives per l'incompliment dels terminis fixats per una quantitat de 300 a 3.000 euros.
En aplicació del que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica que
aquest acord està a disposició de l'interessat al departament de
Secretaria de l'Ajuntament de Cambrils, de dilluns a divendres de
8:30 a 14:30 hores, durant un termini de 15 dies hàbils, comptats
des de la data de publicació d'aquest edicte al BOPT.
La qual cosa us publica perquè es prengui coneixement i tingui
els efectes oportuns i es significa que la transcrita resolució és defi-

Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu
davant la mateixa autoritat que hagi adoptat la resolució en el termini
d'un mes a partir de la data següent a la de recepció d'aquesta notificació segons allò que disposa l'art. 1.31 de la Llei 4/1999, de
modificació de l'art. 116 de la Llei 30/1992.
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des
del dia de recepció d'aquesta notificació, tot això de conformitat amb
l'establert als arts. 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre.
No obstant això, es pot exercitar qualsevol altre recurs que
s'estimi procedent, d'acord amb allò que disposa l'art. 58.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
En relació a l'acord d'inici l'expedient d'infracció urbanística, en
compliment d'allò que disposa l'art. 84 d ela Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, us indico que aquest acord és un acte tràmit
que no posa fi a la via administrativa i que contra el mateix no
procedeix recurs, sense perjudici d'interposar el que considereu oportú.
Cambrils, 6 de febrer de 2007. --- L'alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

2007/3191 – AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en data 22 de febrer de 2007, va aprovar
inicialment el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del
Catllar, l'informe de sostenibilitat ambiental i tota la resta de documentació que forma part del Pla, redactat per l'arquitecte municipal,
i que inclou el conveni urbanístic referit als polígons 45 i 47.
D'acord amb el que preveu l'article 83 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme, en relació amb l'article 23 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, el
POUM i la resta de documentació es sotmeten a informació pública
pel termini d'un mes, que serà de quaranta-cinc dies per l'informe de
sostenibilitat ambiental (art. 115 del DL 305/2006), terminis que
començaran a comptar des de la seva darrera publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari de Tarragona, al Diari
el Punt i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
L'expedient es podrà consultar a les oficines municipals (Plaça de
la Vila, 1) en horari d'atenció al públic i a la pàgina web de l'ajuntament (http://www.elcatllar.org).
D'acord amb el que preveu l'article 71 del citat DL 1/2005, es
procedeix a la suspensió, pel termini d'un any, de tot tipus d'instruments de planejament i de gestió, de projectes d'urbanització i de
llicències de parcel·lació, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions d'instal·lació o ampliació d'activitats o
usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial en els àmbits que s'assenyalen al plànol
corresponent, així com en els béns inclosos al catàleg.
El Catllar, 2 de març de 2007. --- L'alcalde, Josep M. Gavaldà i
Colomina.

2007/3175 – AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Anunci
El Sr. Ramon Ciurana Caballé, en representació de la Comunitat
de béns GACI, C.B, ha demanat a aquesta Alcaldia llicència
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ambiental per l'ampliació d'un rentador de vehicles, a l'Antiga Bòbila
Francolina d'aquest municipi.
D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret 136/1999,
s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de
vint dies, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'activitat
esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que
creguin convenients. Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria
d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina.
L'Espluga de Francolí, 12 de març de 2007. --- El secretari, Josep
M Caffarel Serra.

2007/3245 – AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Anunci
L'expedient 11/2006 i 25/2006 iniciat en base a la sol·licitud
de llicència municipal efectuada per part del Sr. Vicens Martí
Martínez en representació de Simó de Palau SL per l'obertura d'una
activitat d'elaboració i emmagatzematge de cava amb activitat de
restaurant i per la instal·lació d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP
amb capacitat inferior a 50 m3, ubicades a la Ctra. Nacional 240
Km 39,5, d'aquest municipi s'ha sotmès a informació veïnal per
termini de 20 dies mitjançant comunicació als veïns immediats del
lloc d'emplaçament, a efectes que puguin efectuar les al·legacions
i/o reclamacions que considerin oportunes, d'acord amb allò que
disposa l'article 12, del Reglament municipal per regular les llicències
d'obertures d'establiment per activitats i/o instal·lacions incloses a
l'annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental. Atès que no ha estat possible la
notificació als següents veïns: Antonia Miró Feliu.
De conformitat amb l'establert a l'article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/99 de 13 de gener, es notifica mitjançant el present edicte,
per tal que en el termini de VINT DIES, comptats a partir del dia
següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, puguin efectuar les al·legacions i/o reclamacions que
considerin oportunes en relació a l'expedient referenciat. La documentació tècnica i administrativa continguda a l'esmentat expedient
està a disposició dels interessats a les dependències de l'Ajuntament
de l'Espluga de Francolí, ubicades a la plaça de la Vila,1 d'aquest
municipi.
L'Espluga de Francolí, 13 de març de 2007. --- El secretari, Josep
M Caffarel Serra.

B)
6
7
8
9

OPERACIONS DE CAPITAL
Al·lienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos

0 euros
423.500 euros
75.500 euros
771.156 euros

Despeses
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal
2 Despeses en béns corrents i de serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
B)
6
9

106.500
112.600
5.500
10.000

OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Passius financers
Total despeses

euros
euros
euros
euros

531.056 euros
5.500 euros
771.156 euros

Plantilla orgànica
1. Funcionaris de carrera
Núm. Denominació
Grup de Nivell de complement Complement
places de les places
classificació
de destinació
específic
1
Funcionaris d'Habilitació Nacional
1
Secretari
B
16
3. Personal laboral
Núm. de llocs
1
1
1

Denominació del lloc
Administratiu
Serveis i manteniment
Netejadora

Categoria professional
Oficial 2ª
Oficial 1ª
Netej.

Durada del contracte
Indefinit
Indefinit
Temp.

Relació de llocs
1. De personal funcionari (de carrera i eventual)
Núm. d'ordre
Grup de
Nivell de complement
lloc de treball
classificació
de destinació
1. Secretari
B
16

Titular
Vacant

2. De personal laboral
Núm. d'ordre
lloc de treball Categoria Professional
1. Administ.
Administratiu oficial 2ª
1. Serv. grals. Oficial 1ª
1. Netejadora Netej.

Titular
J. Vaqué
J. Castellví
Vacant

Tipus de
contractaciós
Laboral fix
Laboral Fix
Temp.

Sistema de
provisió de les vacants
Concurs

Sistema de provisió
de les vacants
Concurs
Concurs
Concurs

Els Guiamets, 29 de gener de 2007. --- L'alcalde, Francesc Rubio
i Arrebola.

2007/2645 – AJUNTAMENT DELS GUIAMETS

Edicte
Havent-se exposat al públic el pressupost per a l'exercici de
2007 i la plantilla orgànica i relació de llocs de treball segons
s'anuncia en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 8
de data 11 de gener de 2007, i aprovat definitivament, es fa públic
a continuació el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla
orgànica i relació de llocs de treball:
Pressupost únic
Ingressos
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials

37.100
30.000
101.956
103.000
100

euros
euros
euros
euros
euros

2007/3166 – AJUNTAMENT DE MASDENVERGE

Edicte
El Sr. Josep Mª Garcia Panisello, en nom propi ha presentat
davant d'aquest Ajuntament sol·licitud d'adequació al sistema de
LLICÈNCIA AMBIENTAL per a l'activitat ramadera destinada a l'engreix de bestiar porcí a l'immoble situat al polígon 5 i parcel·la 107,
d'aquest municipi.
D'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 50/2005, de
29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei
3/1998, de 27 de febrer, s'exposa al públic per un termini de vint
dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions.
L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament,
els dies laborables i durant les hores d'atenció al públic
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Masdenverge, 8 de març de 2007. --- L'alcalde, Álvaro Gisbert
Segarra.

2007/3200 – AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

Edicte
2007/3176 – AJUNTAMENT DE MASDENVERGE

Edicte
El Sr. Jordi Partal i Caballé, en nom propi ha presentat davant
d'aquest Ajuntament sol·licitud d'adequació al sistema de LLICÈNCIA
AMBIENTAL per a l'activitat existent de cria de bestiar cabrum, porcí
i boví a l'immoble situat al polígon 1, parcel·la 8, partida montanya
d'aquest municipi.
D'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 50/2005, de
29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei
3/1998, de 27 de febrer, s'exposa al públic per un termini de vint
dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions.
L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament,
els dies laborables i durant les hores d'atenció al públic
Masdenverge, 12 de març de 2007. --- L'alcalde, Álvaro Gisbert
Segarra.

En JOSEP LABÒRIA ESPUNY com administrador de l'empresa
EXCAVACIONS LABORIA SL ha sol·licitat a aquesta Alcaldia una
autorització per al funcionament de l'activitat de PLANTA DE
VALORITZACIÓ i CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ a les parcel·les 132 i 28 del polígon 121 partida Crevetes del
terme municipal del Perelló.
D'acord amb el que disposa l'article 48 del DL 1/2005 de 26
de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, s'exposa
aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini d'un mes,
perquè tots aquells que es considerin afectats per l'activitat esmentada
puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin
convenients. Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest
Ajuntament durant les hores d'oficina.
El Perelló, 7 de març de 2007. --- L'alcalde, Salvador Pallarès i
Brull.

2007/3211 – AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

2007/3197 – AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP

Edicte

Edicte

No havent-se presentat reclamacions contra l'acord del Ple de
data 12.02.2007 d'aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'any 2007, i la plantilla de personal i la relació de llocs
de treball, s'entén aprovat definitivament.
Es transcriu a continuació, de conformitat al que disposa l'article
150.3 de la Llei 39/88 RHL, el resum per capítols del pressupost i
la plantilla de personal.
Contra aquest acord es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar d'aquesta publicació,
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el 1 de març de 2007,
ha aprovat inicialment, el pressupost general de la corporació, les
bases d'execució i la plantilla orgànica de personal que corresponen
a l'exercici de 2007.
Totes les persones interessades disposen del termini de 15 dies,
comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest
anunci, per a examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
es considerin adients, les quals, seran resoltes pel Ple de l'Ajuntament.
El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el
termini assenyalat no es presenten reclamacions. En cas contrari, el
Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.
Montbrió del Camp, 12 de març de 2007. --- L'alcalde, F. Xavier
Escoda Martínez.

2007/3199 – AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

Edicte
En JOSEP LABÒRIA ESPUNY com administrador de l'empresa
EXCAVACIONS LABORIA SL ha sol·licitat a aquesta Alcaldia una
autorització per al funcionament de l'activitat de PLANTA DE
VALORITZACIÓ i CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ a les parcel·les 132 i 28 del polígon 121 partida Crevetes del
terme municipal del Perelló.
Se sotmet a informació pública la sol·licitud i documentació que
l'acompanya per un termini de VINT (20) DIES, a comptar des del
següent al de la publicació d'aquest anunci, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, a fi de poder consultar l'expedient a la
Secretaria d'aquest Ajuntament i formular al·legacions, de conformitat
amb allò que disposa l'art. 43 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
ambiental.
El Perelló, 7 de març de 2007. --- L'alcalde, Salvador Pallarès i
Brull.

El Perelló, 12 de març de 2007. --- L’alcalde, Salvador Pallarès i
Brull.
ANNEX
PRESSUPOST GENERAL
INGRESSOS
CAPÍTOL
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
III
TAXES I ALTRES
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
VI
ALIENACIÓ PATRIMONI
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII ACTIUS FINANCERS
IV
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

IMPORT EN EUROS
681.558,83
200.000,00
911.582,70
675.719,00
48.200,00
200.000,00
1.152.463,00
0,00
270.000,00
4.139.523,53

DESPESES
CAPÍTOL
IMPORT EN EUROS
I
DESPESES DE PERSONAL
848.559,01
II
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
941.000,00
III
DESPESES FINANCERES
21.500,00
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
57.432,00
VI
INVERSIONS REALS
2.176.032,52
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
0,00
VIII ACTIUS FINANCERS
0,00
IV
PASSIUS FINANCERS
95.000,00
TOTAL
4.139.523,53
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PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIS DE CARRERA
Núm.
Denominació de les places places Grup Escala
Subescala
Nivell
Secretària-Interventora
1
B
H.N.
Secretària-Interventora 22
Auxiliar administratiu
3
D
Adm. General Auxiliar
14
Auxiliar administratiu
(àrea econòmica i informàtica) 1
D
Adm. General Auxiliar
14
Vigilants
3
E
Adm. Especial Comeses especials
11
Vigilants
1
E
Adm. Especial Comeses especials
11
B) PERSONAL LABORAL FIX
Denominació llocs de treball
Tècnic Urbanisme
Instructor esports
Oficial 1a
Aux. administratiu
Ordenança
Neteja
Peó especialista
Aux. administratiu
Peó

Nombre
1
2
3
2
2
3
2
1
3
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Titulació exigida
Superior
FP2
Certif. Escolaritat
FP2/Batxillerat
Certif. Escolaritat
Certif. Escolaritat
Certif. Escolaritat
Estudis primaris
Certif. Escolaritat

Observ.
Propietat
Propietat
Vacant
Propietat
Interí

Observacions
Temps complert
Temps complert
Temps complert
Temps complert
Temps parcial
Temps parcial
Temps complert
Temps parcial
Temps complert

TOTAL APARTAT A): 9
TOTAL APARTAT B): 19

2007/3194 – AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

publicació del present anunci, d'acord amb el que estableix l'article
14.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals. No obstant això, podrà interposar-se qualsevol altre
recurs que es consideri procedent.
El procediment de constrenyiment no es suspendrà sinó en els
casos i condicions assenyalats a l'article 73 del Reglament general
de recaptació.
REQUERIMENTS:
En compliment del que disposa l'article 103.3 del Reglament
general de recaptació ---segons redacció aprovada pel Reial Decret
448/1995, de 24 de març (BOE 28-3-1995)--- s'adverteix als
deutors que han de comparèixer en l'expedient executiu que es
segueix. Transcorreguts vuit dies des de la publicació del present
anunci, sense personar-se l'interessat, se li tindrà per notificat de totes
les successives diligències fins que finalitzi la substanciació del procediment, sense perjudici del dret que li assisteix a comparèixer.
El Pla de Santa Maria, 5 de març de 2007. --- EL CAP DE LA
UNITAT DE RECAPTACIÓ (il·legible).
Deutor i NIF: ZONA RESIDENCIAL PLA DE STA. MARIA S.A.
Concepte/s i exercici/s: URBANITZACIO CARRER MONTSERRAT 2004.
Dèbit total (principal, recàrrec, interessos de demora, costos del
procediment): 16.283,04 euros.
Valoració efectuada per: arquitecte municipal.
Import de la valoració: 96.320 euros.
Descripció de béns: carrer Montserrat 172 m2.

Anunci
Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 17/2007, de 9 de març de
2007, s'ha autoritzat la contractació de Josep Mª Cristià Montserrat,
amb caràcter temporal i urgent com a conserge.
La qual cosa es fa pública d'acord l'article 94.3 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, i l'article 291 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
El Pla de Santa Maria, 12 de març de 2007. --- L'alcalde, Mateu
Montserrat Miquel.

2007/3277 – AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

Anunci
PER NOTIFICAR LA VALORACIÓ DELS BÉNS EMBARGATS
PER AQUESTA UNITAT DE RECAPTACIÓ
A l'expedient administratiu que s'instrueix en aquesta Unitat de
Recaptació, en contra el deutor que s'indicarà, ha de ser notificada
la valoració dels béns embargats, com actuació prèvia a la alienació
dels mateixos, de conformitat amb el que disposa l'article 97.3 del
Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol (BOE 02-09-2005).
No havent pogut practicar la notificació personal, a pesar
d'haver-se intentat de la forma deguda, es procedeix, de conformitat
amb l'establert a l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic i del procediment administratiu comú, a
efectuar la notificació de la valoració dels béns travats, mitjançant el
present anunci.
En cas de discrepància amb la valoració efectuada, el deutor
podrà presentar valoració contradictòria en el termini de quinze dies
a partir de la publicació del present anunci.
Contra l'acte notificat podrà interposar-se recurs de reposició
davant el tresorer, en el termini d'un mes a contar des del dia de la

2007/3300 – AJUNTAMENT DEL PONT D’ARMENTERA

Edicte
Havent-se exposat al públic el pressupost per l'exercici de 2007
i la plantilla orgànica i relació de llocs de treball segons s'anuncia en
el BOP de Tarragona número 14 de data 18/01/2007, i aprovat
definitivament, es fa públic a continuació el pressupost resumit a nivell
de capítols, la plantilla orgànica i relació de lloc de treball.
Resum d'ingressos per capítols
Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos indirectes
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Capítol 7. Transferències de capital
Total pressupost d'ingressos

76.980,00
25.950,00
96.250,00
142.720,00
5.000,00
248.040,00
594.940,00

Resum de despeses per capítols
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 6. Inversions rals
Capítol 9. Passius financers
Total pressupost de despeses

120.800,00
148.910,00
10.600,00
5.300,00
298.530,00
10.800,00
594.940,00

PLANTILLA
LLOC DE TREBALL
1. Personal funcionari
1 Secretari-interventor
2. Personal laboral fix
1 Administrativa

Grup A

Indefinit

Vacant
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1
1
1
1
1

Administratiu
Agutzil
Peó neteja
Professora de plàstica
Arquitecte

Indefinit
Indefinit
Indefinit
Temporal
Temporal

Contra l'aprovació del pressupost es pot interposar recurs
contenció administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació del present edicte, davant la Sala del Contenció Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
EL Pont d'Armentera, 5 de març de 2007. --- L'alcalde, Jordi
Abellà Barril.

2007/3307 – AJUNTAMENT DEL PONT D’ARMENTERA

Anunci
BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR
AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI INTERVENTOR DE L'AJUNTAMENT DEL PONT D'ARMENTERA
1. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel sistema de
concurs lliure per la provisió de la plaça vacant de secretaria intervenció d'aquest Ajuntament.
Característiques del lloc de treball
Denominació:
Secretaria intervenció
Grup:
A
Subescala:
Funcionaris d'habilitació nacional
Nivell complement de destinació:20
Complement específic:
No
2. Tasques a realitzar
Exercir les funcions públiques necessàries de Secretaria, que
comprèn la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, i les funcions
d'Intervenció que inclou el control i la fiscalització interna de la gestió
econòmica financera i pressupostària.
3. Condicions dels aspirants
Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que
els aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:
a) Ésser ciutadà espanyol.
b) Tenir 18 anys i no excedir l'edat establerta com a màxima per
a l'ingrés en un cos o escala de la funció pública.
c) Estar en possessió de la titulació de Llicenciat en dret, en
Ciències Polítiques i de l'Administració, en Sociologia, en
Administració i Direcció d'empreses, en Economia, en Ciències
actuarials i financeres.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica
normal de la feina.
e) No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici
de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució
disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
f) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
g) Coneixement de la llengua catalana amb un nivell equivalent
al coneixement del nivell C de català de la Junta Permanent de
Català.
4. Instàncies
S'adreçaran al president de la corporació i es podran presentar
al registre general de l'ens, durant el termini de 20 dies naturals,
comptadors a partir del següent al de la publicació de l'anunci de
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
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qualsevol de les formes que determina l'article 38, 4, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En la instància els aspirants hauran de manifestar que reuneixen
totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera i
aportaran els documents compulsats, que acreditin els mèrits
al·legats.
També adjuntaran un currículum, i el títols i documentació acreditativa dels requisits que es preveuen a la base tercera, apartats c) i g).
5. Llista d'admesos i exclosos
El president de la corporació dictarà resolució en el termini màxim
d'un mes per declarar aprovades provisionalment les llistes d'admesos
i exclosos, i per determinar el lloc, data i hora de començament del
sistema de selecció de les places convocades.
Es concedirà un termini de 10 dies per a presentar esmenes i
possibles reclamacions.
Els aspirants admesos seran convocats en crida única, i l'ordre
d'actuació serà per ordre alfabètic, segons la lletra per la qual
comenci el primer cognom.
6. Tribunal de valoració
El tribunal estarà integrat pels membres següents:
President:L'alcalde de la corporació
Vocals: Un regidor de la corporació
Un representant del Servei d'Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona
Un representant de l'Escola d'Administració Pública de
la Generalitat de Catalunya
Un representant del Col·legi Oficial de Secretaris,
Interventors i Tresorers d'Administració Local, que
actuarà com a secretari
Un representant del Departament de Dret Públic de la
Universitat Rovira i Virgili
Tots els membres del tribunal tindran el seu suplent per al cas que
no poguessin assistir.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de
més de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les
decisions hauran de ser adoptades per majoria.
7. Procés de selecció
El tribunal designat amb aquesta finalitat es constituirà, i iniciarà
la realització del procés de selecció dels candidats com s'indica tot
seguit:
A. Coneixement de la llengua catalana. Els aspirants acreditaran
el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell
C de la Junta Permanent de Català, o algun dels certificats o títols
equivalents que s'esmenten en l'annex del Decret del Govern de la
Generalitat 14/1994.
En el cas que algun dels concursants no compti amb el certificat
o títol esmentat, haurà de realitzar les proves que proposi el tribunal
per tal d'avaluar aquests coneixements. Els membres del tribunal
estaran assessorats, si s'escau, per personal amb títol idoni per
avaluar el coneixement de la llengua catalana.
B. Primera fase: valoració de mèrits
a) Estar en possessió d'una titulació oficial superior a l'exigida
en aquesta convocatòria, i que estigui relacionada amb les
funcions del lloc. Per cada títol de postgrau, 2 punt, per
cada títol de mestratge, 4 punts. Fins a 4 punts.
b) Per haver exercit funcions a l'administració local similars a
les del lloc convocat. 0,20 punts per mes. Fins a 1 punt.
c) Cursos oficials relacionats amb dret local, dret administratiu,
dret urbanístic, dret laboral i la gestió pública local, de més
de 18 h. 0,40 punts per curs. Fins a 2 punts.
d) Curs d'informàtica i ofimàtica, de més de 15 h. 0,25 punts
per curs. Fins a 1 punt.
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e) Formació. Haver realitzat cursos de formació relacionats
amb el dret administratiu i el dret local. Fins a 1 punt.
f) Altres títols relacionats amb el dret administratiu i l'administració local. Fins a 1 punt.
La puntuació mínima per superar la fase de valoració: 5
punts.
C. Segona fase: personalitat i aptituds
Per a la realització d'aquesta fase, únicament seran cridats els
aspirants que hagin superat la puntuació mínima establerta a l'apartat
anterior.
El tribunal mantindrà una entrevista personal amb els aspirants, i
la podrà atorgar fins a un màxim de 5 punts. Valorarà el coneixement
de les funcions a desenvolupar i l'adaptació del seu perfil formatiu i
professional al lloc de treball.
Cal que els aspirants elaborin un document de declaració de
mèrits i capacitats. Juntament amb aquest cal que acreditin el treball
desenvolupat mitjançant un Informe emès per l'alcalde de la corporació.
En el cas dels cursos de formació els candidats han d'aportar
certificat justificatiu d'haver-lo realitzat en el que consti de forma
expressa el nombre d'hores.
8. Resolució
El tribunal realitzarà l'avaluació dels aspirants establint la classificació definitiva que s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les valoracions, i elevarà a la presidència de
la corporació la llista dels aspirants classificats de major a menor
puntuació o la proposta per declarar deserta la convocatòria si considerés que cap dels aspirants assoleix el nivell adient per al desenvolupament del lloc de treball convocat.
L'Ajuntament sol·licitarà de la Direcció General d'Administració
Local el nomenament com a funcionari interí del concursant que figuri
en el primer lloc, el qual prendrà possessió davant el president de
l'ens prestant el jurament o la promesa, tal com estableix el Reial
Decret 707/1979, de 5 d'abril, i el Decret 359/1986, de 4 de
desembre.
El/la funcionari/ària nomenat/da cessarà per qualsevol de les
causes enumerades a l'article 7 del Reglament de personal, aprovat
per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i en tot cas, en prendre
possessió el secretari interventor que hagi estat nomenat de resultes
del concurs ordinari o unitari convocat a l'efecte per als funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, o que
hagi estat nomenat amb caràcter provisional per la Direcció General
d'Administració Local, en la forma prevista per l'article 30 del RD.
1732/1994.
9. Presentació de documents
L'aspirant proposat haurà de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia
següent de la publicació de la relació d'aprovats, en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, els documents que acreditin que reuneix les
condicions per prendre part en el procés de selecció, d'acord amb el
que s'exigeix a la base tercera.
El Pont d'Armentera, 14 de març de 2007. --- L'alcalde, Jordi
Abellà Barril.

2007/3171 – AJUNTAMENT DE REUS
Recursos Humans

Edicte
Vist el que disposa l'art. 82 i concordants del Decret 214/90,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, es fa públic el nomenament com a funcionària
en pràctiques per Decret de l'Alcaldia de data 27 de febrer de

2007, l'aspirant que ha superat les proves selectives de la plaça que
a continuació es relaciona:
- Oposició lliure per cobrir una plaça de tècnica d'administració
general de la plantilla de personal funcionari
Sra. Anna Belen Sánchez Monterroso.
La qual cosa es fa pública pel general coneixement.
Reus, 27 de febrer de 2007. --- El tinent d'alcalde delegat de
Recursos Generals, Carles Salas Martí.

2007/3286-U – AJUNTAMENT DE REUS
Contractació i Patrimoni

Anunci
Aixecada per decret del tinent d'alcalde delegat de Recursos
Generals de data 7 de març de 2007, la suspensió de la licitació
del concurs públic per a la contractació del servei de mediació d'assegurances, publicada en el BOPT número 4/1, de data 5 de gener
de 2007, i en el DOGC número 4797, de data 11 de gener de
2007, al haver-se desestimat les al·legacions formulades al plec de
clàusules.
S'atorga un termini de 20 dies naturals, a comptar des de
l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el DOGC, per
tal que els interessats puguin presentar les seves pliques, d'acord amb
la convocatòria de concurs publicada al BOPT de 5.01.07 i al
DOGC de 11.01.07.
Si l'últim dia de presentació de pliques coincideix en dissabte o
festiu, es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent.
La qual cosa es publica pel general coneixement.
Reus, 7 de març de 2007. --- El secretari general, Jaume Renyer
i Alimbau.

2007/3178 – AJUNTAMENT DE ROQUETES

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària realitzada el dia 5
de març de 2007, va aprovar la APROVAR LA CONVOCATÒRIA de
subvencions per a l'exercici 2007 als joves que adquireixin i/o rehabilitin el primer habitatge al nucli antic, d'acord amb el següent
contingut:
1. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE: bases que han de regir els ajuts
que l'Ajuntament de Roquetes destinarà als joves que adquireixin i/o rehabilitin el primer habitatge al nucli antic, publicades íntegrament en el BOPT núm. 281 de data 9 de
desembre de 2005 i en el DOGC núm. 4.532, de data 19
de desembre de 2005.
2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES
SUBVENCIONS CONVOCADES: 46300 4890900 Pla
Habitatge Jove: 12.000,00 euros
3. CONCESSIÓ MITJANÇANT RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA.
4. REQUISITS PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ I FORMA D'ACREDITAR-LOS: art. 6 i 7 de les bases, s'acreditaran mitjançant qualsevol medi vàlid en dret.
5. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ
DEL PROCEDIMENT: l'informe de la Comissió Tècnica
Qualificadora, juntament amb la documentació, seran elevats a
la Regidoria de Cultura que serà l'òrgan encarregat de formular
la proposta d'atorgament o denegació davant la Junta de
Govern Local.
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6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: durant tot l'any
natural.
7. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ: en el primer trimestre
de l'any natural següent al de la convocatòria.
8. DOCUMENTS I INFORMACIONS QUE S'HAN D'ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD: art. 10 de les bases.
9. LA RESOLUCIÓ QUE RECAIGUI POSARÀ FI A LA VIA ADMINISTRATIVA.
10. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: annex i art. 11
de les bases.
11. MITJÀ DE PUBLICACIÓ O NOTIFICACIÓ: publicació de les
subvencions concedides en el tauler d'edictes i un extracte en el
BOPT.
SEGON. PUBLICAR AQUESTA CONVOCATÒRIA en el BOPT, un
extracte en el DOGC i exposició en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Roquetes, 8 de març de 2007. --- L'alcalde, Mariano Gil Agné.

2007/3172 – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Edicte
Atès que aquest Ajuntament està tramitant l'expedient de llicència
ambiental, sol·licitada per la Sra. Mª Cinta Puig Monllau, d'una activitat existent destinada a granja avícola emplaçada a la parcel·la
389 del polígon 1 del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita,
i d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 50/2005, de
29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei
3/1998, de 27 de febrer, s'exposa l'esmentat expedient per un
termini de 20 dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions.
Sant Carles de la Ràpita, 9 de març de 2007. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2007/3244 – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Edicte
Atès que aquest Ajuntament està tramitant l'expedient de llicència
ambiental, sol·licitada pel Departament d'Educació i Universitats, per
a l'ampliació del Centre d'Ensenyament Infantil i Primari Horta Vella
emplaçat al carrer Méndez Núñez, 19 del terme municipal de Sant
Carles de la Ràpita, i d'acord amb el que estableix 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, i s'adapten els seus
annexos, s'exposa l'esmentat expedient per un termini de 20 dies
hàbils perquè es puguin presentar reclamacions.
Sant Carles de la Ràpita, 12 de març de 2007. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2007/3256 – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Anunci
Per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de
data 29 de desembre de 2006, s'ha aprovat:
- Memòria valorada interconnexió de dipòsits, tram Eixample
Catalunya.
- Memòria valorada Grup de Pressió Aiguassera.

S'obre un termini de trenta dies, comptador des de l'endemà de
la darrera publicació del present anunci al DOGC o al BOPT, per tal
que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, a la Secretaria
de l'Ajuntament, en dies feiners de 9 a 14 hores, considerant-se definitivament aprovat si durant aquest termini no s'hi formula cap
al·legació.
Sant Carles de la Ràpita, 12 de març de 2007. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2007/3204 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Anunci
La Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 12 de febrer
de 2007, va acordar convocar el concurs oposició per proveir un
lloc de treball d'auxiliar administratiu grup D inclòs a en l'oferta d'ocupació pública pel torn especial de funcionarització, d'acord amb les
bases que es van aprovar també en aquesta mateixa resolució i que
tot seguit es transcriuen:
BASES ESPECÍFIQUES PER LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL,
ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PER CONCURS OPOSICIÓ EN TORN DE RESERVA
ESPECIAL DE FUNCIONARITZACIÓ
Base primera. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió, mitjançant
concurs oposició en torn especial de funcionarització i promoció
interna, d'una plaça d'auxiliar administratiu, amb caràcter de
funcionari de carrera, enquadrada en l'escala de l'Administració
General, subescala auxiliar administrativa, grup D, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament.
La plaça té assignada les retribucions bàsiques que corresponen
al grup D segons la classificació establerta l'article 25 de la Llei
30/1984, de 2 d'agost, de reforma de la funció pública, el nivell
14, a efectes del complement de destinació i les altres retribucions
complementàries establertes a la relació de llocs de treball de
l'Ajuntament.
Base segona. Requisits dels aspirants
Per ser admès, i en el seu cas, prendre part en la convocatòria,
els aspirants han de reunir a la data de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la
nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors,
de conformitat amb la Llei 17/1993, de 23 de desembre,
sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels
nacionals de la resta d'estats membres de la Comunitat
Europea, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de
desembre; així com el que estableix la Llei 4/2000 d'11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, modificada per la Llei 8/2000, de 22 de desembre i la Llei
14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social i disposicions
concordants. Els aspirants estrangers han d'acreditar la seva
nacionalitat i un coneixement adequat del castellà.
b) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
c) No estar inhabilitat, per sentència ferma, per a l'exercici de les
funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.
d) Complir les condicions específiques per exercir les funcions
que dins el cos i l'escala li poden ser encomanades.
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e) Tenir coneixements del nivell de suficiència del català (certificat
C) acreditat mitjançant certificat expedit per la Junta permanent
de Català o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb
el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l'Ordre 228/2004, de 21
de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als
certificats de coneixements de català de la Secretaria de
Política Lingüística. Així mateix és d'aplicació el Decret
161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement
del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i
de provisió de llocs de treball de les administracions públiques
de Catalunya.
f) Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent.
En cas de no comptar amb aquest títol poden participar,
d'acord amb la Disposició Addicional 22 del Llei 30/1984
de 2 d'agost, els que tinguin una antiguitat de deu anys en
un cos o escala del grup D o de cinc anys i la superació d'un
curs específic de formació al que s'accedirà per criteris
objectius.
g) Ocupar un lloc de treball com a personal laboral fix de
l'escala d'Administració general, grup D, de l'Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys i comptar amb una antiguitat mínima
de dos anys havent superat un procés selectiu igual a l'exigit
per als funcionaris.
Base tercera. Presentació de sol·licituds
Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria
hauran de presentar una sol·licitud i restaran exempts del pagament
de les taxes si tenen la condició de treballadors de la mateixa corporació local.
Segons estableix l'art. 5 de la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de 13 de desembre de 1999, les dades de caràcter personal
subministrades pels aspirants a l'emplenar la sol·licitud, així com les
contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els
processos selectius de l'Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l'ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació
de l'aspirant. Per tal d'exercir els drets d'accés, oposició, rectificació
i cancel·lació, els candidats hauran de dirigir-se al responsable del
tractament que ho és l'Ajuntament.
La sol·licitud es presentarà en el Registre general de l'Ajuntament
o en qualsevol dels llocs a què fa referència l'art. 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà
de la publicació de la convocatòria en el BOP de Tarragona i finalitza als 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la darrera
publicació al DOGC o BOE de l'extracte de la convocatòria.
Per tal de ser admès i, si escau, de prendre part en la pràctica
de les proves selectives, n'hi ha prou que els aspirants manifestin en
les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits
exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per
a la presentació de les sol·licituds, sense perjudici de la seva posterior
acreditació en finalitzar el procés selectiu.
Això no obstant, cas que els aspirants tinguin el nivell C de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment abans de
l'inici de les proves.
Per a la fase de concurs, cal que amb la sol·licitud s'acompanyi
una relació dels mèrits al·legats així com dels justificants acreditatius
d'aquests mèrits, mitjançant original o fotocòpia compulsada. Tota
aquesta documentació s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no podrà ser valorada pel
Tribunal, declarant-se extemporània a aquests efectes.
Els serveis prestats a l'Administració s'acreditaran mitjançant certificació expedida per la Corporació, la sol·licitud de la qual es farà
d'ofici pel President del Tribunal.
Els cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o
de perfeccionament s'han d'acreditar mitjançant títols oficials o homo-
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logats, fent constar el centre emissor dels mateixos, la duració en
hores i l'assistència i, en el seu cas, aprofitament.
El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del
president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha
inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.
Base quarta. Admissió dels aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'alcalde
dictarà resolució , en el termini màxim d'un mes, aprovant la llista
provisional d'admesos i exclosos. En l'esmentada resolució s'indicaran els llocs en què es troben exposades al públic les llistes
completes certificades dels aspirants admesos i exclosos així com es
determinaran el lloc, la data i l'hora de constitució del Tribunal i
començament de les seves actuacions, celebració de les proves i
l'ordre d'actuació dels aspirants. L'esmentada resolució es farà
pública al tauler d'anuncis de la corporació, i ha de concedir un
termini de 10 dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats d'acord amb l'art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Si no s'hi presenten reclamacions, o es desestimen per silenci, les
llistes d'aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si
se'n produeixen, l'alcalde resoldrà estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del
termini per a la seva presentació, i notificarà les resolucions, individualment, als aspirants. En defecte de resolució expressa, les al·legacions s'entendran desestimades.
Base cinquena. Tribunal qualificador
PRESIDENT:L'alcalde de l'Ajuntament o regidor en qui delegui
VOCALS: Un regidor de la Corporació que serà designat per
l'alcalde.
Un representant de l'escola d'Administració Pública
de Catalunya.
Un representant del Servei d'Assistència Municipal de
la Diputació.
SECRETARI: La secretaria de l'Ajuntament, que actuarà de secretaria del Tribunal.
La designació dels membres del tribunal inclourà la dels
respectius suplents. La designació nominal dels membre, que ha d'incloure la dels respectius suplents, correspon al president de la corporació i s'ha de determinar en la resolució per al qual s'aprova la llista
d'admesos i exclosos.
La composició del tribunal s'ajustarà al compliment del principi
d'especialitat i la totalitat dels seus membres vocals tècnics han de
tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les
places de la convocatòria.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de
més de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i
sempre serà necessària la presència del president i del secretari. Les
decisions s'hauran d'adoptar per majoria de vots dels presents i
resoldrà, en cas d'empat, el vot de qui actuï com a president. Tots els
membres actuaran amb veu i vot, exceptuant el secretari, l'actuació
del qual és de fedatari.
La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d'assistència, d'acord amb el
que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei. A aquests efectes, el Tribunal
tindrà la categoria segona.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden
recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la
LRJAP-PAC, en el termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de
la publicació al BOP de Tarragona de la resolució per la qual cosa
es nomenen els membres del tribunal.
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De cada sessió que faci el tribunal qualificador se n'ha d'estendre
la corresponent acta signada per la secretària que n'ha de donar fer,
amb el vistiplau del president, i tots els membres.
Base sisena. Fase d'oposició
Primer exercici
De caràcter obligatori i eliminatori.
Coneixement de la llengua catalana. Consistirà en un dictat en
català, una traducció del castellà al català, sense diccionari i la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, tot allò equivalent al nivell C de la Junta Permanent de Català.
Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim d'una hora, i la
qualificació serà APTE O NO APTE.
Resten exempts de la realització d'aquesta prova, i per tant es
consideraran com a APTES, els aspirants que acreditin, documentalment i amb anterioritat a la seva realització, que són en possessió
del nivell C de la Junta Permanent de Català, o equivalent.
Segon exercici
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consistirà en contestar a un test de 20 preguntes amb respostes
alternatives sobre les matèries del programa annex.
Les respostes es puntuaran de la següent forma:
- Resposta correcta 1 punt.
- Resposta incorrecta -1/3.
- Pregunta no contestada o anul·lada 0 punt.
La puntuació serà de 0 a 10, i serà necessari un mínim de 5 punts
per aprovar.
Tercer exercici
Exercici pràctic i de caràcter obligatori i eliminatori.
- Consistirà en resoldre un supòsit pràctic proposat pel Tribunal
relacionat amb les tasques a desenvolupar.
La puntuació serà de 0 a 10 sent necessari per aprovar obtenirne una puntuació mínima de 5 punts.
El resultat final de la fase d'oposició vindrà determinat per la suma
de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves.
Base setena. Fase de concurs
Els mèrits es qualificaran segons el següent:
BAREM DE MÈRITS:
1) Experiència professional, per treballs desenvolupats en una
administració pública local, ocupant un lloc de treball de
funcions similars a les de la plaça convocada, 0,2 punt per
mes treballat fins a un màxim de 2 punts.
2) Experiència professional a l'administració pública local, en
altres llocs de treball, 0,1 punt per mes treballat fins a un
màxim de 2 punts.
3) Per cursos i jornades de formació impartits per Universitats,
Escoles, Organismes o Entitats Públiques que tingui relació
directa amb les funcions de la plaça a cobrir, amb la següent
escala de puntuació, fins a un màxim de 4 punts:
- De durada inferior a 20 hores, 0,20 punts per curs o
jornada.
- De durada superior a 20 hores i inferior a 50, 0,35 punts
per curs.
- De durada superior a 50 i inferior a 80, 0,50 punts per curs.
- De durada superior a 80 hores, 0,75 punts per curs.
La puntuació obtinguda a la fase de concurs en cap cas no pot
ser aplicada per superar la fase d'oposició, la superació de la qual
s'ha de realitzar de forma independent. Per tant, la qualificació de la
fase de concurs s'ha d'aplicar, única i exclusivament, als aspirants
que hagin superat la fase d'oposició.
La puntuació definitiva del concurs oposició és el resultat de sumar
les puntuacions obtingudes en les fases d'oposició i de concurs. En
cas d'empat, l'ordre s'ha d'establir atenent, en primer lloc, en favor
de l'aspirant que hagin obtingut major puntuació en la fase d'oposició
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i, de persistir l'empat, segons la puntuació de la prova pràctica i
teòrica per aquest ordre. Per últim, s'ha d'acudir al sorteig, si escau.
Base vuitena. Llista d'aprovats i presentació de documents
Un cop finalitzades les proves, s'ha de fer publica la llista
d'aprovats per ordre de puntuació total obtinguda, la qual no podrà
tenir un nombre superior al de les places vacants ofertes, i s'ha de
trametre al president de la corporació juntament amb la proposta de
nomenament, perquè procedeixi a realitzar el seu nomenament.
Qualsevol proposta d'aprovats que contravingui el que s'ha establert anteriorment serà nul·la de ple dret quant a les actuacions relatives als aspirant que superin aquest nombre.
En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu , el tribunal
declarà deserta la convocatòria.
La puntuació final de les proves selectives i la llista d'aprovats s'ha
de publicar al tauler d'anuncis de l'ens. L'aspirant/aspirants proposats
hauran de presentar en el termini de vint dies naturals, a partir del
següent des de que es facin públiques les llistes d'aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
exigits a la convocatòria.
Els aspirants que dintre del termini indicat, excepte els casos de
força major, que seran degudament comprovats i considerats per l'alcalde, no presentin la documentació, no podran ser nomenats, sense
perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas
de falsetat en la seva instància.
Els aspirants que tinguin la condició de funcionaris públics
restaran exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats, i únicament hauran de presentar una certificació estesa per l'organisme del qual depenen, per acreditar la seva condició de
funcionari.
El president de la Corporació nomenarà funcionaris als aspirants
proposats en el termini d'un mes comptador des de l'expiració del
termini fixat per a la presentació dels documents que s'esmenten als
apartats anteriors.
Els nomenaments s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la
província.
Un cop publicat el nomenament de funcionari, els aspirants
afectats hauran de prendre possessió i fer el jurament o promesa, en
el termini d'un mes, en la forma que estableix l'article 85 del
Reglament de personal dels ens locals de 30 de juliol de 1990.

Disposicions finals
Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s'aplicarà la
següent normativa:
a) Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de
la funció pública.
b) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local.
c) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
d) Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
a) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
f) Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'aproven les
regles bàsiques i els programes mínims a què s'ha d'ajustar el
procediment de selecció dels funcionaris de l'administració
local.
g) Resolució 16 de gener de 1981, del Director de l'INAP, per
la qual s'aproven les bases i exercicis per a l'ingrés als
subgrups d'auxiliars, administratius i tècnics d'Administració
General.
h) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
i) Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el
Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i
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promoció professional dels funcionaris civils de l'administració
general de l'Estat.
j) Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova
la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Segona. Règim d'impugnacions i recursos
Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos i la dels nomenaments com a funcionaris de carrera, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant l'alcalde de la corporació, dins el
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
contenciós administratiu de Tarragona, dins el termini de 2 mesos
comptats a partir del dia següent al que tingui lloc la notificació
d'aquest acte.
Contra els actes i resolucions del tribunal qualificador, en tant que
es tracta d'òrgan col·legiat depenent de l'alcalde de la corporació
com a autoritat competent per al seu nomenament, els actes dels
quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada davant l'alcalde de l'ajuntament en el termini i amb els
efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
El Tribunal queda facultat per resoldre qualsevol incidència del
procés selectiu.
Si es vol impugnar l'acord d'aprovació d'aquestes bases, que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar
des del dia següent de la seva publicació.
ANNEX
TEMARI DE LA CONVOCATÒRIA
A) PRIMERA PART. DRET CONSTITUCIONAL I ADMINISTRATIU.
Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Drets fonamentals dels
espanyols.
Tema 2. El govern i l'administració de l'Estat.
Tema 3. Organització territorial de l'Estat. Els estatuts d'autonomia:
significat
Tema 4. Principis d'actuació de l'administració pública: eficàcia,
jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.
Tema 5. La responsabilitat de l'administració.
Tema 6. L'acte administratiu. Principis generals del procediment administratiu.
Tema 7. Fases del procediment administratiu general.
Tema 8. Drets i deures dels funcionaris públics locals. El personal
laboral.
Tema 9. Els ingressos públics.
B) SEGONA PART. ADMINISTRACIÓ LOCAL
Tema 1. Els pressupostos locals.
Tema 2. Béns de les entitats locals.
Tema 3. El municipi. Terme municipal. La població. L'empadronament.
Tema 4. Organització municipal. Competències.
Tema 5. Contractes administratius a l'esfera local. Selecció dels
contractistes.
Tema 6. Funcionament dels òrgans col·legiats. locals.
Tema 7. El registre de documents. Comunicacions i notificacions.
Tema 8. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances
fiscals.
Tema 9. Procediment administratiu local.
Tema 10. Intervenció en l'edificació i l'ús del sòl: llicències, ordres
d'execució i suspensió d'obres. Disciplina urbanística.
Tema 11. Instruments de planejament. Procediment d'elaboració i
aprovació dels instruments de planejament.

Sant Jaume dels Domenys, 12 de març de 2007. --- L'alcalde,
Magí Pallarès Morgades.

2007/3283 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Edicte
Per Decret d'Alcaldia núm. 55 de 14 de març de 2007, es va
incoar expedient de baixa per inscripció indeguda a les persones que
figuren empadronades en el padró d'habitants municipal sense tenir
la residència efectiva al municipi (art. 54 del Reglament de població)
i/o sense haver renovat la seva inscripció padronal (resolució de 28
d'abril de 2005 de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística
i del director general de Cooperació Territorial i Local)
Aquest Ajuntament va intentar notificar, a cadascuna de les
persones afectades, que després se citen, les corresponents propostes
de baixa del padró d'habitants. Com que aquestes notificacions no
es van poder realitzar en no trobar-se les persones interessades als
seus domicilis, mitjançant aquest edicte se'ls comunica que disposen
d'un termini de 10 dies per a manifestar si estan d'acord, o no, amb
l'esmentada baixa del padró d'habitants d'aquest municipi. En cas
que no hi estiguin d'acord, poden presentar les al·legacions, documents i justificants que considerin adients per acreditar la residència
en aquest municipi.
En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal
assenyalada, cal que sol·licitin l'alta en el padró d'habitants del
municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo a
l'Ajuntament d'alta.
Les persones interessades són les següents:
Nom
NIE o passaport
Adreça
- ANOUAR HADJ AISSA
X05706698F
C/ PRAT DE LA RIBA, 12 P01
- OUAHIBA CHEMLAL
X06171258J
C7 SANT FRANCESC 11
Sant Jaume dels Domenys, 14 de març de 2007. --- L'alcalde,
Magí Pallarès i Morgades.

2007/3174 – AJUNTAMENT DE SARRAL

Anunci
El Sr. Josep Miquel Cantó Pijoan ha demanat a aquesta Alcaldia
adequació a la Llei 3/1998 de 27 de febrer de la intervenció
integral de l'administració ambiental l'activitat ramadera d'explotació
porcina (annex II.1) situada al polígon 10 parcel·la 67 del terme
municipal de Sarral.
D'acord amb el que disposa l'article 71 del Decret
136/1999, s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública i
veïnal durant un termini de 20 dies, perquè tots aquells que es
considerin afectats per l'activitat esmentada puguin efectuar les
observacions i les recomanacions que creguin convenients.
L'expedient es podrà examinar a la Secretaria d'aquest Ajuntament
durant les hores d'oficina.
Sarral, 7 de març de 2007. --- L'alcalde, Ramon Gabarro i
Gibert.

2007/3392-U – AJUNTAMENT DE TIVENYS

Anunci de l'Ajuntament de Tivenys, sobre licitació d'un contracte
1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Tivenys.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
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2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: concessió explotació bar del Parc.
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d'execució: Tivenys
d) Termini d'execució: 10 anys.
3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
a. Procediment: obert.
c) Forma: concurs
4 Pressupost base de la licitació:
Import total: 6.000 euros anuals.

5 Garanties:
La garantia provisional a constituir serà del 2% del tipus de licitació i la definitiva serà del 4% d'aquest preu.
6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Tivenys
b) Domicili: C/ Abadia número 10
c) Localitat i codi postal: Tivenys (43511)
d) Telèfon: 977496233
e) Fax: 977496168
7 Requisits específics del contractista:
Els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.
8 Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: quinze dies posteriors al de la
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
b) Documentació que s'ha de presentar: es detalla al plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament.
9 Obertura de les ofertes:
L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i
tindrà lloc a la sala d'actes de la corporació, a les dotze hores del
dia que en faci cinc, comptat a partir de l'endemà del dia de l'acabament de presentació de proposicions. Si aquest dia és festiu, l'acte
es farà el primer dia hàbil següent.
10 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari.

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el cas que aquesta
sigui posterior.
Torredembarra, 6 de març de 2007. --- L'alcalde, Manuel Jiménez
Alés.

2007/2214 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de
data 5 de febrer del 2007, el projecte per l´autorització d´ús provisional de sòl per activitat d´aula d´idiomes a l´immoble del carrer
Santa Teresa núm. 16 de Jesús a petició del Sr. Jesús Cabrera Melich,
de conformitat amb l´article 54 de la Llei 1/2006 de 26 de juliol
d´urbanisme s´exposa a informació pública dit projecte per un termini
de vint dies comptadors des de la data de publicació del present
anunci al BOP de Tarragona perquè es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que es considerin escaients.
L´expedient per la seva consulta, es troba exposat al públic al
departament d´Urbanisme, 3ª planta, a la seu de l´Ajuntament de
Tortosa, plaça d´Espanya núm. 1.
Tortosa, 16 de febrer de 2007. --- L'alcalde (il·legible).

2007/2931 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, a la sessió extraordinària del dia 22 de
desembre de 2006, va aprovar inicialment la modificació de
l'Ordenaça municipal de circulació. Aquest acord es va publicar en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 12, de data
16 de gener del 2007, i es va sotmetre a informació pública per un
termini de 30 dies sense produir-se cap reclamació i queda, per tant,
aprovada definitivament.
De conformitat amb el que disposa l'article 17.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic el nou text, el contingut del
qual es del tenor literal que figura en el document adjunt.
Tortosa, 7 de març de 2007. --- L'alcalde de Tortosa (ilegible).
ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ
INDEX
TÍTOL PRELIMINAR

Tivenys, 16 de març de 2007. --- L’alcaldessa, Maria J. Beltrán
Piñol.

2007/3306 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torredembarra, en
sessió ordinària realitzada el dia 22 de febrer de 2007, va aprovar
la constitució de l'entitat urbanística col·laboradora provisional del Pla
parcial 4d Sinia de Cabeces, amb l'especial referència de la possibilitat d'adhesió a l'Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional de
la resta de persones propietàries.
La qual cosa poso en general coneixement, indicant que l'esmentat acord és definitiu en via administrativa, podent-se interposar,
potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un
mes o, directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos.
Ambdós terminis comptats a partir del dia següent al de la publicació
del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, o

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
Capítol primer: Normes Generals
TÍTOL SEGON: DELS VEHICLES
Capítol primer: Requisits que han de reunir els vehicles
Capítol segon: De les mesures cautelars
Capítol tercer: Circulació de vehicles
Capítol quart: Sentit de la circulació
Capítol cinquè:Incorporació a la circulació
Capítol sisè: Canvi de direcció, sentit i marxa enrera
Capítol setè: Avançaments
TÍTOL TERCER: DE LES PARADES I ESTACIONAMENTS
Capítol primer: Parades
Capítol segon: Estacionaments
TÍTOL QUART: INTERSECCIONS I PREFERÈNCIES DE PAS
Capítol primer: Preferències de pas
Capítol segon: Vianants
Capítol tercer: Circulació d'animals
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TÍTOL CINQUÈ: DELS TRANSPORTS
Capítol primer: Transport de mercaderies
Capítol segon: Transport escolar i de menors
Capítol tercer: Càrrega i descàrrega
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TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL PRIMER: NORMES GENERALS
Article 2. Es suprimeix

TÍTOL SISÈ: DE LA ZONA BLAVA
Capítol primer: De la regulació del servei dels
estacionaments controlats

Article 3. Es suprimeix
Article 4. Es suprimeix

TÍTOL SETÈ: PROCEDIMENT SANCIONADOR
Capítol primer: Procediment sancionador
Capítol segon: Infraccions i sancions
Capítol tercer: De la responsabilitat
Capítol quart: Prescripció i execució de les sancions
TÍTOL PRELIMINAR

Objecte de l'Ordenança Municipal de Circulació i àmbit
d'aplicació en el casc urbà de la ciutat de Tortosa.
Article 1.
1. A l'empar del que estableix l'article 7è de la Llei de Circulació
de Vehicles de Motor, Trànsit i Seguretat Viària aprovat pel Real
Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, així com el Reglament
General de Circulació aprovat per Real Decret 13/92, de 17 de
gener, aquesta Ordenança regula la circulació de vianants, de
vehicles i d'animals per les vies urbanes del terme municipal de
Tortosa, matèria en la qual l'Excm. Ajuntament té les següents
competències:
a) Ordenar i controlar el trànsit en els vies urbanes del terme
muncipal de Tortosa, així com la seva vigilància mitjançant
els seus agents propis, la denúncia de les infraccions que
es cometin en aquestes vies i la sanció quan no estigui
expressament atribuïda a una altra Administració.
b) Regular els usos de les vies urbanes de manera que sigui
compatible l'equitativa distribució dels estacionaments entre
tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i
amb l'ús peatonal dels carrers, així com establir mesures
d'estacionament limitat, amb la finalitat de garantir la
rotació dels aparcaments, i es tindrà una atenció especial
a les necessitats de les persones amb discapacitat que
tinguin reduïda la seva mobilitat i que utilitzin vehicles, tot
això amb la finalitat d'afavorir la seva integració social.
c) Immobilitzar els vehicles en les vies urbanes quan els
manqui el títol que habiliti l'estacionament en zones limitades en temps o rebassin de l'autorització concedida fins
que s'aconsegueixi la identificació del conductor.
Retirar els vehicles de les vies urbanes i el seu dipòsit quan
obstaculitzin o dificultin la circulació o suposin un perill per
a aquesta o s'hi troben aparcats incorrectament en les
zones d'estacionament restringit, en les condicions previstes
abans per a la immobilització.
Igualment, la retirada de vehicles en les vies interurbanes i
el posterior dipòsit d'aquests, en els casos i condicions establerts reglamentàriament.
d) Autoritzar les proves esportives que es facin integrament i
exclusivament pel casc urbà, amb excepció de les
travessies.
e) Realitzar les proves que s'estableixin per determinar el grau
d'intoxicació alcohòlica, o per estupefaents, psicotròpics o
estimulants, dels conductors que circulen per les vies
públiques en les que tenen atribuïda la vigilància i el
control de la seguretat de la circulació viària.
f) Tancar les vies urbanes quan calgui.
2. Aquesta Ordenançada té com a finalitat desenvolupar i
completar la Llei de Seguretat Viària, així com el Reglament General
de Circulació, el Reglament General de Conductors i el Reglament
General de Vehicles i les disposicions complementàries d'aquests.

Article 5. Es suprimeix
Article 6.
1. Es suprimeix
2. Es suprimeix
3. Es suprimeix
4. Es suprimeix
5. Els agents de la Policia Local, per raons de seguretat, fluïdesa
en la circulació i ordre públic, podran variar el sentit de la circulació,
prohibir totalment o parcialment l'accés a parts de la via, amb
caràcter general o per a determinats vehicles o usuaris, tancar determinades vies, indicar itineraris concrets que hauran de seguir-se obligatòriament o utilitzar vorals o carrils en sentit oposat al previst
normalment.
6. Per evitar l'entorpiment de la circulació i garantir la seva
fluïdesa, es podran imposar restriccions a determinats vehicles i per a
vies concretes, que seran obligatòries per als usuaris afectats.
7. Es suprimeix
Article 7. Es suprimeix
Article 8.
1. Es suprimeix
2. Es prohibeix en tot el terme municipal, l'abandonament, el
vessament o l'eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residus no
perillosos sense que s'hagi produït cap dany o deteriorament greu per
al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.
3. Es considera els vehicles abandonats com a residus urbans o
municipals. Es presumeix racionalment l'abandonament en els casos
següents:
Quan hagi passat més de dos mesos des que el vehicle hagi estat
dipositat, després l'autoritat competent l'hagi retirat de la via pública.
Quan romangui estacionat per un termini superior a un mes en el
mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu
desplaçament pels seus propis mitjans o no tingui plaques de
matrícula.
En el supòsit de l'apartat a) i en aquells vehicles que, encara que
tinguin signes d'abandonament, mantinguin la placa de matriculació
o disposin de qualsevol signe o marca visible que permeti la identificació del seu titular, es requerirà a aquest, una vegada transcorreguts
els corresponents terminis per a que en el termini de quinze dies retiri
el vehicle del dipòsit, amb l'advertiment que en cas contrari, es
procedirà a tractar-lo com a residu sòlid urbà.
Si es tracta de vehicles mancats de plaques de matrícula, es
poden tractar com a residus sòlids urbans, sense cap altre tràmit.
Complerts els tràmits anteriors, el vehicle en qüestió es considerarà abandonat i serà un residu sòlid urbà d'acord amb l'establert
en l'article 3 b), de la Llei 10/98, de Residus.
4. El titular del vehicle abandonat o el seu posseïdor, són els
responsables d'aquest residu. El responsable del vehicle convertit en
residu pot exhaurir la seva responsabilitat si cedeix aquest vehicle a
l'Ajuntament.
Aquesta cessió es farà mitjançant una acta de renúncia a favor de
l'Ajuntament. En el supòsit que el vehicle s'hi trobi consignat en el
dipòsit, el titular o el posseïdor del residu hauran de fer efectiva la taxa
de la retirada, perquè l'administració rescabali aquesta despesa.
5. Els agents de la Policia Local actuaran com inspectors de
residus quan facin les tasques d'inspecció, de les quals aixecaran les
corresponents actes.
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6. Els vehicles abandonats que ja han estat considerats residus
sòlids, un cop hagin passat els terminis, es donaran de baixa a la
Prefectura Provincial de Trànsit de Tarragona, mitjançant ofici de
sol·licitud de baixa que emetrà l'alcalde.
7. Els vehicles abandonats que ja han estat considerats residus
sòlids urbans, s'eliminaran d'acord amb les competències que té
l'Ajuntament en la gestió de residus.
8. Les infraccions relatives a aquest article tindran el caràcter d'infraccions greus.
Article 9. Es suprimeix
Article 10.
1. Les persones o entitats que vulguin organitzar curses, concursos
o qualsevol altre acte esportiu o de diferent índole que afecti les vies
urbanes, sense perjudici de les facultats que són competència d'altres
organismes, haurà d'obtenir autorització municipal després de l'informe previ que hagi emès la Policia Local per determinar-ne els
horaris, itineraris i normes als quals s'haurà d'ajustar la celebració de
cada acte.
2. Quan acabi l'acte, l'organització retirarà tots els materials i
elements que hagi utilitzat, a l'objecte de restablir la circulació al més
aviat possible.
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8. Es suprimeix
9. Es suprimeix
10. Es suprimeix
Article 12. Es suprimeix
Article 13.
1. Està prohibida la circulació de vehicles en els casos següents:
a) Quan un vehicle circuli sense plaques de matrícula inclosos
els ciclomotors. Els ciclomotors hauran de portar col·locada
la placa de matrícula de manera visible, en la part
posterior en posició vertical i perpendicular en el pla longitudinal del ciclomotor i no col·locar adorns, signes o
caràcters distints dels reglamentaris. També es prohibeix
que davant o detràs es col·loquin plaques complementàries
no autoritzades o es fixin o pintin marques o distintius que
dificultin la llegibilitat o puguin induir a confusió amb els
caràcters reglamentaris de les plaques de matrícula o que
l'alterin o desvirtuïn. Les plaques de matrícula han d'estar
sempre en perfectes condicions de netega per no dificultar
la llegibilitat o confondre els caràcters.
b) Es suprimeix
Article 14. Es suprimeix

TÍTOL SEGON: DELS VEHICLES
CAPÍTOL PRIMER: REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS VEHICLES
Article 11.
1. Els conductors hauran de conduir de forma silenciosa, sense
pertorbar la tranquil·litat pública i limitar al mínim els sorolls qur
produeixin els vehicles. Si han de fer ús dels senyals acústics, en
casos molt excepcionals de perill imminent, ho faran després d'aturarse o de disminuir notablement la velocitat, i hauran de ser de to únic
i greu.
Es prohibeix emetre pertorbacions electromagnètiques, sorolls,
gasos i altres contaminants en les vies públiques del municipi, en els
casos i per sobre de les limitacions que s'estableixen en els apartats
següents.
2. Es prohibeix la circulació de vehicles de motor i ciclomotors
amb l'escapament lliure, sense el preceptiu silenciadors d'explosions.
Es prohibeix també, la circulació d'aquests vehicles quant els gasos
que expulsin els motors, en compte d'atravessar un silenciador eficaç,
sortin des del motor a través d'un incomplet, inadequat, deteriorat o
tavés de tubs ressonadors, o que hagin produït una reforma d'importància no autoritzada i la dels de motor de combustió interna que
circulin sense tenir un dispositiu per evitar la projecció descendent a
l'exterior de combustible no cremat o llencin fums que puguin dificultar
la vissibilitat als conductors d'altres vehicles o resultin nocius.
3. Està prohibit emetre els contaminants referits a l'apartat 1
d'aquest article i que produexin els vehicles de motor per sobre de les
limitacions previstes en les normes reguladores dels vehicles.
4. Està prohibida aquesta emissió per altres focus emissors de
contaminants distints dels que produeixen els vehicles de motor, qualsevol que sigui la seva naturalesa, per sobre dels nivells que el
Govern estableixi amb caràcter general.
5. Els conductors de tota classe de vehicles i en especial de motocicletes i ciclomotors evitaran al màxim tot tipus de sorolls. No
solament el que produeixin els tubs d'escapament, sinó l'ús abusiu ja
sigui per acceleració, per excés de càrrega, per emprar marxes
inadequades, per xirriar de pneumàtics, per càrrega mal condicionada i per tot allò que produeixi, per les raons que foren, un soroll
que destaqui sobre el normal de la ciutat.
Tots els conductors de vehicles estan obligats a col·laborar en les
proves reglamentàries de detecció que permetin comprovar les
possibles deficiències esmentades.
6. Es suprimeix
7. Es suprimeix

Article 15.
1. Es suprimeix
2. Està prohibit rentar qualsevol tipus de vehicle en la via pública,
així com reparar-los, llevat d'avaries de poca importància ocorregudes al moment.
3. Els tallers de reparació tenen la prohibició expressa de
realitzar en la via pública les tasques pròpies de la seva activitat.
CAPÍTOL SEGON: DE LES MESURES CAUTELARS
Immobilització i retirada de vehicles
Article 16.
1. Els agents de la Policia Local podran immobilitzar el vehicle
quan, a conseqüència de l'incompliment dels preceptes de la
normativa del trànsit, la seva utilització pugui derivar en un risc greu
per a la circulació, les persones o els béns i, especialment en aquests
casos:
En cas d'accident o avaria del vehicle que impedeixi continuar la
marxa
b) En cas de malestar físic del conductor que l'impedeixi dur
el vehicle en les degudes condicions de seguretat.
c) Quan el conductor del vehicle es negui a realitzar les
proves esmentades en l'article 21 del Reglament general
de circulació.
d) Quan el vehicle excedeixi de l'alçada, longitud o amplada
establerta en el Reglament General de Vehicles.
e) Quan el conductor li manqui el permís de conduir o el que
porti no sigui vàlid, sempre que no acrediti la seva personalitat i domicili i manifesti tenir permís vàlid, llevat que el
seu comportament indueixi a apreciar, racionament i fonamentadament, que esta mancat dels coneixements o
aptituds necessaris per conduir.
f) Quan al conductor li manqui el permís de circulació del
vehicle o autorització que el substitueixi i hagin dubtes de
la seva personalitat o domicili.
g) Quan per les deficiències clares del vehicle, aquest constitueixi perill per a la circulació o produeixi danys a la
calçada.
h) Quan el vehicle circuli amb una càrrega superior a l'autoritzada o la seva col·locació excedeixi en alçada o
amplada a la permesa.
i) Quan les possibilitats de moviment i el camp de visió del
conductor del vehicle resultin sensiblement i perillosament

Dimecres, 21 - 3 - 2007

B O P D E TA R R A G O N A – Núm. 66

reduïdes, pel nombre o posició dels passatgers o per la
col·locació dels objectes transportats.
j) Quan l'infractor no acrediti la seva residència habitual en
el territori espanyol, exceptuant-ho si diposita l'import de la
multa o garanteix el pagament per qualsevol mitjà admès
en dret.
k) Quan al vehicle li manqui l'enllumenat reglamentari o no
funcioni en els casos en què la seva utilització sigui obligatòria.
l) Quan el vehicle no s'hagi provist del títol que l'habiliti per
estacionar en zones limitades en temps o excedeixin de
l'autorització concedida fins que es pugui identificar el
conductor.
m) Quan manqui l'assegurança obligatòria.
n) Quan se circuli amb una motocicleta o ciclomotor sense
casc protector obligatori, fins que s'esmeni aquesta deficiència.
o) Quan el vehicle es trobi en una zona d'ús públic en la qual
estigui prohibida la circulació de vehicles.
p) Quan es donin les condicions establertes a l'article 14
d'aquesta Ordenança.
q) Quan al vehicle se li hagi fet una reforma d'importància
sense autorització.
r) Quan s'observi un excés en els temps de conducció o una
minoració en els temps de descans que siguin superiors al
50 per 100 dels temps establerts reglamentàriament. Quan
hagin indicis que posin de manifest qualsevol possible
manipulació en els instruments de control, i es pot disposar
el trasllat del vehicle a l'únic efecte i durant el temps imprescindible per verificar tècnicament aquesta reforma o manipulació del tacogràf o els limitadors de velocitat. Si
s'acredita la infracció les despeses aniran a càrrec del
denunciat.
2. Les despeses que s'originen a conseqüència de la immobilització del vehicle aniran a càrrec del seu titular, que haurà d'abonarles o garantir-ne el pagament com a requisit previ a l'aixecament de
la mesura.
3. De conformitat amb l'article 71.1 de la Llei de Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, la Policia Local podrà
retirar un vehicle de la via pública, quan la persona que estigui
obligada a fer-ho no ho fes, i consignar-lo en el dipòsit municipal en
els casos següents:
a) Quan així ho disposin les autoritats judicials o administratives competents.
b) Quan un vehicle implicat en un accident l'hagi immobilitzat
la Policia Local o, per qualsevol altra causa d'immobilització, romangui en aquesta situació quaranta-vuit hores
sense que el conductor o el propietari el retiri.
c) Quan es presumeixi l'abandonament d'un vehicle i, especialment si aquest roman estacionat per un termini superior
a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin
impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o
no tingui plaques de matrícula.
d) Quan els agents de la Policia Local observin un vehicle
estacionat que constitueixi perill, ocasioni greus pertorbacions a la circulació de vehicles o de vianants o al funcionament d'algun servei públic o deteriori el patrimoni públic.
A títol enunciatiu es considera que un vehicle pertorba la
circulació, i per tant l'autoritat municipal o els seus agents
el poden retirar de manera justificada, en els casos
següents:
a) Quan un vehicle es trobi estacionat en doble fila sense
conductor.
b) Quan un vehicle es trobi estacionat total o parcialment
sobre una vorera o pas on no estigui autoritzat l'estacionament.
c) Quan un vehicle es trobi estacionat en una vorera o en un
xamfrà de manera que sobresurti de la línia de la voravia

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)

s)

t)
u)
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d'algun dels carrers del costat, que interrompi amb aquesta
col·locació el pas d'una filera de vehicles.
Quan un vehicle es trobi estacionat enfront l'entrada o la
sortida de vehicles d'un edifici durant l'horari autoritzat per
al seu ús. Davant guals senyalitzats correctament.
Quan un vehicle es trobi estacionat en lloc expressament
senyalitzat com a zona de càrrega i descàrrega durant les
hores d'utilització.
Quan un vehicle es trobi estacionat de manera que impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit als altres usuaris de
la via.
Quan un vehicle es trobi estacionat en l'espai per on ha de
passar una comitiva, desfilada, processó, cavalcada,
prova esportiva o una altra activitat de relleu degudament
autoritzada.
Quan calgui per a la reparació, neteja i senyalització de
la via pública.
Quan hagin transcorregut vint-i-quatre hores des que es va
formular la denúncia per estacionament continuat en un
mateix lloc sense que el vehicle hagi estat canviat d'indret.
Quan el vehicle es trobi estacionat en lloc prohibit en una
via d'atenció preferent o de trànsit molt dens. A aquest
efecte tenen aquesta consideració els següents carrers:
avinguda Generalitat, rambla Felip Pedrell, avinguda de
Remolins, carrer Barcelona, carrer Berenguer IV, carrer
Teodor Gonzalez, carrer Argentina, carrer Genovesos,
carrer la Salle, carrer Ronda Docks, carrer Ronda Reus,
carretera Simpàtica, carrer Esplanetes, pujada Seminari,
carrer Poeta Vicent Garcia, carrer Sant Ildefons, carrer
Màrtirs, carrer Pare Cirera, avinguda de Colon, rambla de
Catalunya, carrer Hernan Cortés, avinguda de l'Estadi,
avinguda Marcel·lí Domingo, avinguda de Lleida, carrer
Enric d'Ossó i passeig Moreira, carrer Migdia, carrer
Arnes i Rambla Pompeu Fabra, carrer Pizarro i carrer
Elcano, Ferran Arasa i Ferran d'Aragó, Paseeig de la
Ribera, carrer Providència, carrer nou del vall, carrer Sant
Josep, carrer Montcada, carrer del Vall, carrer Benifallet,
carrer Comerç, carrer Ramón Llull i avinguda Canigó.
Quan el vehicle es trobi estacionat en els espais reservats
per als de transport públic, sempre que estiguin degudament senyalitzats i delimitats.
Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a
serveis d'urgència i seguretat, com ambulàncies, bombers i
policia.
Quan un vehicle estacionat impedeixi el gir que autoritza
el senyal corresponent.
Quan estigui estacionat en revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda, en les seves rodalies i en els túnels.
Quan estigui estacionat en els passos a nivell, passos per
a ciclistes i passos per a vianants.
Quan estacioni en els carrils o parts de la via reservats
exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris.
Quan estacioni en els carrils destinats a l'ús exclusiu del
transport públic urbà, o en els reservats per a bicicletes.
Quan un vehicle estacioni en llocs que hagi habilitat
l'Autoritat municipal com estacionament amb limitació
horària, sense col·locar el distintiu que ho autoritiza o,
quan el tingui col·locat es mantingui estacionat el vehicle
en excès sobre el temps màxim que permet l'Ordenança
Municipal.
Quan un vehicle es trobi immobilitzat legalment i no hagi
un lloc adequat per fer-ho sense obstaculitzar la circulació
de vehicles o de persones.
Quan s'impedeixi incorporar a la circulació a un altre
vehicle correctament aturat o estacionat.
Quan s'obstaculitzi la utilització normal dels passos
rebaixats per a disminuïts físics.
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v) Quan s'efectui en les mitjanes, separadors, illetes o altres
elements de canalització del trànsit.
w) Quan l'estacionament s'efectui en mig de la calçada.
La retirada comporta la conducció del vehicle al dipòsit municipal
i s'adoptaran les mesures necessàries per avisar-ne el titular al més
aviat possible. La retirada es suspendrà al moment si el conductor
adopta les mesures necessàries.
El vehicle es lliurarà al conductor que hagi infringit les normes,
després de comprovar la seva identitat, o al titular administratiu, previ
pagament de les taxes corresponents.
Article 17
1. En els casos dels apartats g i h els agents hauran de senyalitzar amb la suficient antel·lació l'itinerari o la zona d'estacionament
prohibida, i col·locar avisos als parabrises dels vehicles afectats, els
quals es retiraran a un indret el més proper possible, sense que això
comporti cap taxa pel trasllat. S'exceptuen aquells casos en què la
via s'hagi senyalitzat correctament amb discs de prohibició d´estacionament i amb una antel·lació superior a les vint-i-quatre hores.
S'entendrà que un vehicle ha infringit i, per tant, es pot denunciar i
retirar amb la grua, quan estacioni en una via senyalitzada
prèviament amb disc de prohibició d'estacionament.
2. En tots els altres casos, les despeses ocasionades pel trasllat
del vehicle aniran a càrrec del conductor i subsidiàriament del titular,
llevat dels casos de utilització il·legítima del vehicle.
L'import d'aquestes despeses es liquidarà de conformitat amb l'ordenança fiscal corresponent i s'exigirà al moment del lliurament del
vehicle. Es reduïrà en un 50% en cas que les mesures per al trasllat
s'hagin iniciat i es presenti el conductor per adoptar les mesures
convenients amb el vehicle. Tot això, sense perjudici de la corresponent denúncia per la infracció comesa.
CAPÍTOL TERCER: CIRCULACIÓ DE VEHICLES
Article 18.
En general la velocitat màxima permesa en els nuclis de població
del municipi serà de 40km/h, llevat d'aquelles vies en que la senyalització corresponent sigui més restrictiva
Article 19. Es suprimeix
Article 20. Es suprimeix
Article 21. Es suprimeix
CAPÍTOL QUART: SENTIT DE LA CIRCULACIÓ
Article 22. Es suprimeix
CAPÍTOL CINQUÈ: INCORPORACIÓ A LA CIRCULACIÓ
Article 23. Es suprimeix
CAPÍTOL SISÈ: CANVI DE DIRECCIÓ, SENTIT I MARXA ENRERA
Canvis de via, calçada i carril
Article 24. Es suprimeix
Article 25. Es suprimeix
Article 26. Es suprimeix

Canvi de sentit
Article 27. Es suprimeix

Marxa enrera
Article 28. Es suprimeix

CAPÍTOL SETÈ: AVANÇAMENTS
Article 29. Es suprimeix
Article 30. Es suprimeix
Article 31. es suprimeix
Article 32.
1. Està prohibit el zig-zagueig entre vehicles, així com introduir-se
entre els que estiguin aturats davant els senyals o els agents de circulació.
TÍTOL TERCER: DE LES PARADES I ESTACIONAMENTS
CAPÍTOL PRIMER: PARADES
Article 33.
1. Als efectes d'aquesta ordenança, es considerarà parada la
immobilització d'un vehicle durant un temps inferior a dos minuts, per
tal de permetre la pujada o baixada de passatgers, o la càrrega i
descàrrega d'objectes, sense pertorbar greument la circulació, sense
que el conductor pugui abandonar el vehicle.
Quan la parada o l'estacionament s'hagin de fer en la calçada
o en el voral, es situarà el vehicle al més prop possible del seu costat
dret, tret de les vies de sentit únic, en les quals també es podrà situar
en el costat esquerre.
2. La parada i l'estacionament s'hauran de fer de tal manera que
el vehicle no obstaculitzi la circulació ni constitueixi un risc per a la
resta d'usuaris de la via i fer-ho de forma que permeti la millor utilització de la resta d'espai disponible. Especialment es tindrà cura en
la col·locació del vehicle i, concretament en l'estacionament, evitar
que es pugui posar en moviment quan el conductor sigui absent.
Està prohibit aturar el vehicle en els següents casos:
En corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, en les seves
rodalies i en els túnels, passos inferiors i trams de vies afectats per la
senyal túnel.
En els carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la
circulació o per al servei de determinats usuaris.
En les interseccions i en les seves rodalies si es dificulta el gir a
altres vehicles.
Sobre els rails dels tramvies o tan prop d'ells que pugui entorpir
la seva circulació.
En els llocs que impedeixin la visibilitat de la senyalització als
usuaris a qui els afecti o els obligui a fer maniobres.
En autovies o autopistes, excepte en les zones habilitades per a
fer-ho.
En els carrils destinats a l'ús exclusiu del transport públic urbà o
en els reservats per a les bicicletes.
En les zones destinades per a estacionament i parada d'ús
exclusiu per al transport públic urbà.
En zones senyalitzades per a ús exclusiu de minusvàlids i passos
de vianants.
3. Es consideren parades o estacionaments en llocs perillosos o
que obstaculitzin greument la circulació, els que constitueixin un risc
o obstacle a la circulació en els següents supòsits:
a) Quan un vehicle es trobi estacionat en doble fila sense
conductor.
b) Quan un vehicle es trobi estacionat total o parcialment
sobre una vorera o pas on no estigui autoritzat l'estacionament.
c) Quan un vehicle es trobi estacionat en una vorera o en un
xamfrà de manera que sobresurti de la línia de la voravia
d'algun dels carrers del costat, que interrompi amb aquesta
col·locació el pas d'una filera de vehicles.
d) Quan un vehicle es trobi estacionat enfront l'entrada o la
sortida de vehicles d'un edifici durant l'horari autoritzat per
al seu ús. Davant guals senyalitzats correctament.
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e) Quan un vehicle es trobi estacionat en lloc expressament
senyalitzat com a zona de càrrega i descàrrega durant les
hores d'utilització.
f) Quan un vehicle es trobi estacionat de manera que impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit als altres usuaris de
la via.
g) Quan un vehicle es trobi estacionat en l'espai per on ha de
passar una comitiva, desfilada, processó, cavalcada,
prova esportiva o una altra activitat de relleu degudament
autoritzada.
h) Quan calgui per a la reparació, neteja i senyalització de
la via pública.
i) Quan hagin transcorregut vint-i-quatre hores des que es va
formular la denúncia per estacionament continuat en un
mateix lloc sense que el vehicle hagi estat canviat d'indret.
Quan el vehicle es trobi estacionat en lloc prohibit en una
via d'atenció preferent o de trànsit molt dens. A aquest
efecte tenen aquesta consideració els següents carrers:
avinguda Generalitat, rambla Felip Pedrell, avinguda de
Remolins, carrer Barcelona, carrer Berenguer IV, carrer
Teodor Gonzalez, carrer Argentina, carrer Genovesos,
carrer la Salle, carrer Ronda Docks, carrer Ronda Reus,
carretera Simpàtica, carrer Esplanetes, pujada Seminari,
carrer Poeta Vicent Garcia, carrer Sant Ildefons, carrer
Màrtirs, carrer Pare Cirera, avinguda de Colon, rambla de
Catalunya, carrer Hernan Cortés, avinguda de l'Estadi,
avinguda Marcel·lí Domingo, avinguda de Lleida, carrer
Enric d'Ossó i passeig Moreira, carrer Migdia, carrer
Arnes i Rambla Pompeu Fabra, carrer Pizarro i carrer
Elcano, Ferran Arasa i Ferran d'Aragó Passeig de la
Ribera, carrer Providència, carrerr Nou del Vall, carrer de
Sant Josep, carrer Montcada, Carrer del Vall , carrer
Benifallet, carrer Comerç, carrer Ramón Llull i avinguda
Canigó.
k) Quan el vehicle es trobi estacionat en els espais reservats
per als de transport públic, sempre que estiguin degudament senyalitzats i delimitats.
l) Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a
serveis d'urgència i seguretat, com ambulàncies, bombers i
policia.
m) Quan un vehicle estacionat impedeixi el gir que autoritza
el senyal corresponent.
n) Quan estigui estacionat en corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, en les seves rodalies i en els túnels.
o) Quan estigui estacionat en els passos a nivell, passos per
a ciclistes i passos per a vianants.
p) Quan estacioni en els carrils o parts de la via reservats
exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris.
q) Quan estacioni en els carrils destinats a l'ús exclusiu del
transport públic urbà, o en els reservats per a bicicletes.
r) Quan un vehicle estacioni en llocs que hagi habilitat
l'Autoritat municipal com estacionament amb limitació
horària, sense col·locar el distintiu que ho autoritiza o,
quan el tingui col·locat es mantingui estacionat el vehicle
en excès sobre el temps màxim que permet l'Ordenança
Municipal.
s) Quan s'impedeixi incorporar a la circulació a un altre
vehicle correctament aturat o estacionat.
t) Quan s'obstaculitzi la utilització normal dels passos
rebaixats per a disminuïts físics.
u) Quan s'efectui en les mitjanes, separadors, illetes o altres
elements de canalització del trànsit.
v) Quan l'estacionament s'efectui en mig de la calçada.
Els supòsits de parades o estacionaments en llocs perillosos o que
obstaculitzin greument la circulació tenen la consideració d'infraccions greus.
4. Per evitar l'entorpiment del trànsit, es limitarà l'horari d'estacionament en determinats carrers i s'empraran les mesures correctores

39

oportunes, inclosa la retirada del vehicle o la immobilització quan no
tingui el títol que l'habiliti per estacionar en zones limitades en temps
o que rebassin el de l'autorització concedida fins que s'aconsegueixi
la identificació del conductor.
Article 34. Es suprimeix
Article 35. Es suprimeix
CAPÍTOL SEGON: ESTACIONAMENTS
Article 36.
1. S'entén per estacionament la immobilització d'un vehicle que
no es troba en situació de detenció ni parada. També es considerarà
estacionament la parada d'un vehicle que duri més de dos minuts.
2. El terme d'aparcament designa l'estacionament d'una zona
que ha senyalat especialment a aquest efecte l'autoritat competent.
3. L'autoritat municipal senyalitzarà amb una antel·lació superior
a vint-i-quatre hores, els carrers o els trams d'aquests, que s'hagin de
reservar per efectuar treballs de reparació i neteja de la via pública
o d'altres activitats autoritzades que ocupin part de la via. Aquesta
senyalització es farà amb senyals mòbils. També se senyalitzarà
d'aquesta manera els itineraris o espais que hagin d'ocupar una
comitiva, una desfilada, una processó, una cavalcada, una prova
esportiva o una altra activitat de rellevança, degudament autoritzada.
Els supòsits de parades o estacionaments en llocs perillosos o que
obstaculitzin greument la circulació, tenen la consideració d'infraccions greus.
4. L'ús de la targeta individual d'aparcament per a persones amb
disminució i els drets mínims que atorga s'aplicaran d'acord amb el
decret de La Generalitat de Catalunya 204/1999 de 27 de juliol,
o disposició que els substitueixi.
Article 37.
1. Està prohibit l'estacionament en les circumstàncies següents:
a) En tots els casos descrits en l'article 33, en els que està
prohibida la parada.
b) En els llocs que ha habilitat l'autoritat municipal per estacionar amb limitació horària, sense col·locar el distintiu que
ho autoritza o, quan un cop col·locat el distintiu, romangui
el vehicle estacionat en excès sobre el temps màxim permès
per aquesta Ordenança.
c) En zones senyalitzades per a càrrega i descàrrega.
d) En zones senyalitzades per a ús exclusiu de minusvàlids i
de bicicletes.
e) Sobre les voreres, passejos i demés zones destinades al
pas de vianants.
f) Estacionar davant els guals permanents i davant dels d'ús
horaris i reserves especials en l'horari que assenyali la
placa corresponent i senyalitzades correctament.
g) En doble fila.
h) En llocs on estigui expressament prohibit amb senyal
permanent o mòbil en el cas d'activitats eventuals.
i) Estacionar enmig de la calçada.
j) Estacionar quan la distància entre el vehicle i la banda
oposada de la calçada o una marca longitudinal sobre
aquesta que indiqui la prohibició de rebassar-la, sigui
inferior a tres metres o, en qualsevol cas, quan no permeti
el pas d'altres vehicles.
k) Estacionar de manera que s'impedeix incorporar a la circulació a un altre vehicle degudament parat i estacionat.
l) Estacionar en les mitjanes, separadors, illetes o altres
elements de canalització del trànsit.
m) Estacionar en llocs expressament reservats a serveis
d'urgència i seguretat com són les ambulàncies, els
bombers i la policia.
n) Estacionar en llocs perillosos o obstaculitzant greument el
trànsit de vianants, vehicles o animals.
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o) Estacionar en llocs en els quals estigui expressament
prohibit.
p) Estacionar a l'interior de zones pintades amb franges
blanques oblíqües paral·leles, emmarcades per una línia
longitudinal.
Article 38. Es suprimeix

Article 39.
1. Està prohibit l'estacionament de vehicles en la via pública
durant més de 72 hores consecutives en un mateix lloc, especialment
d'aquells vehicles que per les seves característiques externes facin
pensar que estan abandonats.
2. Està prohibit que els vehicles estacionats estiguin coberts amb
fundes de plàstic o teixit.
3. Es prohibeix a tot el terme municipal l'estacionament de
vehicles amb cartells indicadors que el vehicle està en venda, o
d'altres de similars caracteristiques que indiquin estat, oferta
econòmica.
4. Les infraccions al precepte primer i tercer d'aquest article
tindran la consideracions de greus.
Article 40.
1. Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes podran estacionar en les voreres de més de tres metres d'amplada i en sentit
paral·lel a la vora-via i a 50 cms d'aquesta, sempre que hi hagi la
senyalització corresponent.
2. Es suprimeix
Article 41. Es suprimeix
Article 42.
1. Quan l'estacionament de vehicles en les voreres estigui autoritzat, aquests s'hauran de col·locar de manera que respectin la
senyalització horitzontal que indiqui la forma de fer-ho.
2. Es suprimeix
Article 43.
1. Les illes de vianants són aquelles vies de la ciutat que per les
seves característiques de densitat del trànsit de vianants o altres
causes justifiquin, segons el criteri de l'Autoritat municipal, que es
prohibeixi totalment o parcialment el trànsit de vehicles per reservarles al pas de vianants exclusivament.
2. Es podrà establir un horari per tal que els vehicles de repartiment de mercaderies hi puguin circular.
3. Els vehicles de serveis municipals i d'emergència hi podran
circular a qualsevol hora del dia però, amb total precaució.
Article 44.
1. Les illes de vianants que es determinen, se'ls donarà la corresponent publicitat per a coneixement general i es senyalitzaran de la
manera adient.
TÍTOL QUART: INTERSECCIONS I PREFERÈNCIES DE PAS
CAPÍTOL PRIMER: PREFERÈNCIES DE PAS
Article 45. Es suprimeix
Article 46. Es suprimeix
Article 47. Es suprimeix
Article 48. Es suprimeix
Article 49. Es suprimeix
CAPÍTOL SEGON: VIANANTS
Article 50. Es suprimeix
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Article 51.
1. Es suprimeix
2. Es suprimeix
3. Es suprimeix
4. Es suprimeix
5. Es suprimeix
6. En els carrers residencials degudament senyalitzats amb el
senyal reglamentari S-28, la velocitat màxima dels vehicles està
fixada a 20 quilòmetres per hora; els conductors concediran la prioritat als vianants. Els vehicles solament poden estacionar en els llocs
que designi els senyals o les marques.
Els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació. Els jocs i els
esports hi estan autoritzats. Els vianants no destorbaran inútilment als
conductors de vehicles.
Article 52. Es suprimeix
CAPÍTOL TERCER: CIRCULACIO D'ANIMALS.
Article 53. Es suprimeix
Article 54. Es suprimeix
TÍTOL CINQUÈ: DELS TRANSPORTS
CAPÍTOL PRIMER: TRANSPORT DE MERCADERIES
Article 55.
1. Es suprimeix
2. El transport de càrregues que inevitablement superin els límits
esmentats a l'apartat anterior, s'haurà de fer amb una autorització
especial, previ informi de la Policia Local, en la qual es determinaran
les condicions especials en què s'haurà d'efectuar, l'horari i l'itinerari
a seguir.
3. Es suprimeix
4. Es suprimeix
5. Es suprimeix
6. Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de greus.
Article 56.
1. Es suprimeix
2. Es prohibeix expressament la circulació i l'estacionament de
vehicles amb Pes Màxim Autoritzat superior a 7.500 quilos en les vies
públiques urbanes del municipi. Únicament es permetrà el pas
d'aquests vehicles en trànsit i per les vies que estiguin senyalitzades
per a ells. Malgrat això, els vehicles esmentats en el punt primer
d'aquest article hauran de tenir l'autorització i el justificant del
pagament de la taxa prevista per a aquest concepte.
Els vehicles que per qualsevol activitat hagin de circular, estacionar o ocupar vies públiques urbanes o trams d'aquestes, demanaran autorització a l'autoritat municipal amb la suficient antel·lació a
la data de l'activitat. La Policia Local informarà sobre la conveniència,
l'horari i l'itinerari que hauran de fer aquests vehicles. Així mateix, la
persona física o jurídica que sol·liciti aquesta activitat haurà de
presentar el justificant de pagament de la taxa per aquest tipus de
serveis.
Article 57.
1. Es suprimeix
2. Es suprimeix
3. Es suprimeix
4. Es prohibeix expressament l'estacionament de vehicles amb un
Pes Màxim Autoritzat, superior a 7.500 quilos, els que transportin
mercaderies perilloses i els vehicles que disposin d'aparells frigorífics
i estacionin amb aquests en funcionament, en les vies públiques
urbanes del municipi.
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Article 58.
CAPÍTOL SEGON: TRANSPORT ESCOLAR I DE MENORS
Article 59. Es suprimeix
CAPÍTOL TERCER: CÀRREGA I DESCÀRREGA
Article 60.
1. Es suprimeix
2. Per tal de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega
l'Ajuntament facilitarà espais o reserves especials per a aquesta finalitat, previ pagament de la taxa d'ocupació de via establerta a les
Ordenances Fiscals.
3. A les illes de vianants es disposarà un horari per efectuar les
operacions de càrrega i descàrrega, el qual s'indicarà al senyal
corresponent de cada entrada de l'illa.
4. A les zones senyalitzades convenientment com a càrrega i
descàrrega, solament les poden ocupar els vehicles que estiguin
expressament destinats a la funció de transport de mercaderies i a
aquells que, sense tenir la corresponent tarjeta de transport, els figuri
en el seu permís de circulació que estan destinats a servei públic.
TÍTOL SISÈ: DE LA ZONA BLAVA
CAPÍTOL PRIMER: REGULACIÓ DEL SERVEI
D'ESTACIONAMENTS CONTROLATS
Article 61.
1. L'Ajuntament podrà regular dins del terme municipal zones
d'estacionament controlats mitjançant màquines expenedores de
tíquets (parquímetres), mitjançant el sistema de gestió que acordi el
Ple.
2. Els horaris que regiran l'explotació d'aquestes zones serà de 9
a 14 i de 16 a 20 hores, de dilluns a dissabte, en el període des de
l'1 d'octubre fins al 31 de maig i de 9 a 14 h i de 17 a 20:30 h
de dilluns a divendres i de 9 a 14 h els dissabtes, en el període
comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre. Aquest servei es
prestarà totes les setmanes de l'any, llevat la setmana de festes de la
Cinta i el dissabte anterior.
Article 62.
1. El servei consistirà en el control d'estacionaments de vehicles
que estaran sotmesos a un règim especial d'utilització privativa de la
via pública.
2. Els usuaris del servei tindran dret a fer-ho en les zones sotmeses
a control per un període màxim de noranta minuts, prèvia obtenció
del corresponent tíquet.
L'esmentat tíquet podrà adquirir-se en les màquines expenedores,
previ pagament de l'import que estableixi l'ajuntament.
Article 63.
1. Els usuaris, per a la deguda utilització de la via pública,
hauran de:
a) Adquirir el tíquet d'estacionament i colocar-lo sobre el tauler
de comandaments del vehicle i de manera visible.
b) Utilitzar una única plaça d'estacionament i respectar la
senyalització col·locada a l'efecte.
c) Utilitzar les màquines expenedores de tíquets amb la
deguda correcció.
d) Retirar els seus vehicles quan hagi expirat el període màxim
d'estacionament.
e) Respectar les ordres que doni la Policia Local o en el seu
cas els vigilants de parquímetres referent a les normes sobre
aquest servei.
Article 64.
1. L'estacionament de vehicles en les zones sotmeses al control
estaran subjectes al pagament de l'import que en cada moment

estipuli l'ajuntament, com acontraprestació pecuniària per la utilització privativa de la via pública.
2. Es consideraran infraccions a les zones blaves:
a) Vehicles que hagin abonat el preu d'estacionament i
rebassin el període assenyalat en el tíquet.
b) Vehicles estacionats sense la prèvia obtenció del tíquet.
c) Estacionar més de noranta minuts en un mateix lloc.
d) Col·locar el tíquet de manera no visible.
Article 65.
1. Les denúncies es podran anul·lar sense donar lloc a sanció, si
l'usuari, dins de l'hora següent a la que figura en el butlletí de
denúncia, adquireix un tíquet d'anul·lació en la màquina expenedora
i el diposita a la bústia habilitada a tal efecte.
TÍTOL SETÈ: PROCEDIMENT SANCIONADOR
CAPÍTOL PRIMER: PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 66. Es suprimeix
CAPÍTOL SEGON: INFRACCIONS I SANCIONS
Quadre general d'infraccions
Article 67.
1. Es suprimeix
2. Es suprimeix
3. Es suprimeix
4. Es suprimeix
5. Es suprimeix
6. Serà objecte de sanció especial:
a) Col·locar injustificadament el rètol d'avariat en un vehicle
estacionat indegudament.
b) Col·locar en el parabrises una denúncia d'un altre vehicle
o posar-se en el propi vehicle una denúncia corresponent a
una altra data o lloc diferent.

Sancions
Article 68.
1. Les infraccions a aquesta ordenança es sancionaran
d'acord amb els màxims i mínims que marqui la normativa de
trànsit vigent.
2. Es suprimeix
3. L'import de les denúncies que preveu aquesta Ordenança es
podrà actualitzar, d'acord amb la variació que experimenti l'índex de
preus al consum.

Competències
Article 69.
1. De conformitat amb l'article 68.2 de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària i altres disposicions vigents, la facultat de sancionar les infraccions dels
preceptes relatius a normes de circulació comeses en les vies
urbanes del municipi de Tortosa, correspon a l'Alcalde. Excepte els
preceptes del títol IV de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de
Motor i Seguretat Viària, que correspon al Servei Català de
Trànsit.
2. La Policia Local denunciarà les infraccions d'acord amb la llei
de seguretat viària vigent i els reglaments que la desenvolupen. De
forma complementaria es denunciarà també els preceptes continguts
en aquesta ordenança. Els vigilants encarregats del control de l'estacionament limitat denunciaran les infraccions per estacionament
indegut en zona d'estacionament amb control horari d'acord amb l'ordenança municipal de circulació.
Article 70. Es suprimeix
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CAPÍTOL TERCER: DE LA RESPONSABILITAT.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 26 de febrer de 2007. --- L’alcalde
(il·legible).

Article 71. Es suprimeix
CAPÍTOL QUART: PRESCRIPCIÓ I EXECUCIÓ DE LES SANCIONS
Prescripció

2007/3213 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci
Article 72. Es suprimeix
Execució de les sancions
Article 73. Es suprimeix

Cobrament de les multes
Article 74. Es suprimeix

2007/3210 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci
Aprovat per la Junta de Govern Local de data 5 de març de
2007 el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que
han de regir l'adjudicació, mitjançant procediment obert en forma de
concurs, el contracte d'enllumenat exterior, a la població dels Reguers
del terme municipal de Tortosa, se sotmeten al tràmit d'exposició
pública pel període de vint dies comptadors des de l'endemà de la
data de la darrera publicació d'aquest anunci al BOP de Tarragona
i al DOGC, durant el qual els interessats podran formular les al·legacions que estimin adients, entenent-se definitivament aprovats sense
cap més tràmit si no se'n formula cap.
Simultàniament, i condicionat a l'aprovació definitiva del plec
anteriorment expressat, se sotmet al tràmit d´informació pública pel
termini de 26 dies naturals comptadors des de l´endemà de la publicació del present anunci al BOP de Tarragona i al DOGC, perquè
els possibles licitadors puguin presentar les proposicions corresponents i concórrer a la licitació.
Les persones interessades poden examinar el plec de condicions
i altres elements que constitueixen l´expedient administratiu, al departament d´urbanisme d´aquest Ajuntament de Tortosa durant els dies
feiners de nou a catorze hores des de la publicació d'aquest anunci
o a la web (www.tortosa.info).
Tortosa (Terres de l'Ebre), 9 de març de 2007. --- L'alcalde
(il·legible).

L'alcalde-president d'aquest Ajuntament de Tortosa ha dictat
Decret per incoació d'expedient d'infracció urbanística núm.
990/06.
Atès que intentat el tràmit de notificació individual de l'esmentada
resolució al propietari i promotor de l'obra afectat Sr. José M. Mestre
Vila, no s'ha pogut practicar per resultar en situació d'absent.
En conseqüència, mitjançant el present anunci se li notifica la
resolució quin text íntgre està a la seva disposició en el Departament
d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, i a l'empara del que es diposa en
l'article 59,4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, per la Llei
4/1999 de 13 de gener, fent-li l'advertiment que duran el termini de
deu dies a comptar des de l'endemà hàbil de la publicació del
present anunci, es podran presentar les al·legacions que es considerin
pertinents.
Tortosa (Terres de l'Ebre), 26 de febrer de 2007. --- L’alcalde
(il·legible).

2007/3215 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci
L'alcalde-president d'aquest Ajuntament de Tortosa, ha dictat resolució per ratificació de l'expedient de la legalitat urbanística
núm.488/06.
Atès que intentat el tràmit de notificació individual de l'esmentada
resolució al promotor de l'obra afectat Sr. Enric James Coates, no s'ha
pogut practicar per resultar en situació absent.
En conseqüència, mitjançant el present anunci se li notifica la
resolució quin text íntegre està a la seva disposició en el Departament
d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, i a l'empara del que disposa en
l'article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, per la Llei
4/1999 de 13 de gener, fent-li l'advertiment que durant el termini de
deu dies a comptar de de l'endemà hàbil de la publicació del present
anunci, es podran presentar les al·legacions que es considerin pertinents.
Tortosa (Terres de l'Ebre), 26 de febrer de 2007. --- L’alcalde
(il·legible).

2007/3212 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci

2007/3165 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

L'alcalde-president d'aquest Ajuntament de Tortosa, ha dictat resolució per ratificació de l'expedient de la legalitat urbanística
núm.738/06.

Anunci

Atès que intentat el tràmit de notificació individual de l'esmentada
resolució al promotor de l'obra afectat Sr. Juan Balsells Penas, no s'ha
pogut practicar per resultar en situació absent.
En conseqüència, mitjançant el present anunci se li notifica la
resolució quin text íntegre està a la seva disposició en el Departament
d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, i a l'empara del que disposa en
l'article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre , per la Llei
4/1999 de 13 de gener, fent-li l'advertiment que durant el termini de
deu dies a comptar de de l'endemà hàbil de la publicació del present
anunci, es podran presentar les al·legacions que es considerin pertinents.

Per decret de l'alcaldessa de 8 de març de 2007, s'ha resolt
nomenar funcionari interí en caràcter d'urgència amb subjecció al
règim establert als art. 125.2 del Decret Legislatiu 1/1997, de
31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública i 94.3 i 98.2 del Decret 214/1990,
pel qual s'aprova el Reglament de personal dels ens locals per a
la provisió de la plaça F-13 agent de la Policia Local de la relació
de llocs de treball la persona Jordi Millan Campos, DNI
40931485H, amb efectes des del dia 18 de març de 2007,
disposant, de conformitat amb el mateix règim que aquesta
persona cessarà pel transcurs de tres mesos des de la possessió o
des que es cobreixi la plaça.
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Ulldecona, 8 de març de 2007. --- L'alcaldessa, Núria Ventura i
Brusca.

2007/3170 – AJUNTAMENT D’ULLDECONA

Anunci
Per decret de l'alcaldessa de data 8 de març de 2007, s'ha
resolt prorrogar el contracte en règim laboral i per obra o servei,
segons el règim aplicable a aquesta modalitat contractual establert a
la legislació laboral, al Sr. Juan Carlos Martínez Albiol, amb NIF
52609271Z, amb unes retribucions de 1.365,28 euros mensuals
bruts amb 14 pagues anuals, amb efectes des del dia 1 de gener de
2007 fins el 30 de juny de 2007.
Ulldecona, 8 de març de 2007. --- L'alcaldessa, Núria Ventura i
Brusca.

2007/3184 – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Anunci
La corporació municipal, en sessió ordinària realitzada el dia 1
de març de 2007, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases
reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions de
veïns i sotmetre'l a informació pública per un termini de vint dies.
En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat i
el text de les bases reguladores es poden consultar al departament de
Secretaria tots els dies feiners, entre les 10 hores i les 13:30 hores,
durant el termini de vint dies hàbils des de la darrera publicació del
present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol
dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases reguladores esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit
ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.
El Vendrell, 9 de març de 2007. --- L'alcaldessa, Helena Arribas
Esteve.

2007/3203 – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte
La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de febrer, va
aprovar la proposta de conveni per a la gestió i execució de les obres
d'urbanització i edificació del Pla parcial del sector 11 Tancat del
Galan.
El que es fa públic per al coneixement general.
El Vendrell, 12 de març de 2007. --- La secretària general, Alba
Martí González.

número 64, aprovació inicial del projecte d'obres Rehabilitació del
Teatre La Lira.
On diu:
..."Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 26
de febrer de 2006."
Ha de dir:
..."Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 de
febrer de 2007"
El que es fa públic per al coneixement general.
El Vendrell, 16 de març de 2007. --- La secretària general acctal.,
Alba Martí González.

2007/3189 – AJUNTAMENT DE VESPELLA DE GAIÀ

Anunci
Rendit el compte general de l'Ajuntament de Vespella de Gaià
corresponent a l'exercici 2006 integrat pel de la corporació,
juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la
Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a la
Secretaria de l'Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils. Durant
aquest termini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i
observacions que es considerin oportunes.
Vespella de Gaià, 13 de març de 2007. --- L'alcalde, Daniel Cid
Ricote.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
2007/3342 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 2 DE REUS
(ant. CI-7)

Edicto
D.ª Marta Pablos Violeta, secretaria judicial del Juzgado de Primera
Instancia n.º 7 de Reus, hago saber:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con
el n.º 70/2006 a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, representada por el procurador Sr. Francesc Franch
Zaragoza, sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que a continuación se relacionan, por el precio de su tasación:
Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Reus, tomo
1092, libro 393 de Mont-roig del Camp, folio 90, finca 6546,
inscripción 6.ª de hipoteca.
El valor de la finca hipotecada, que sirve de tipo para la
subasta, asciende a trescientos sesenta y siete mil euros (367.000
euros).
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado avda. Marià
Fortuny, 73, el día 29 de marzo de 2007 a las 9.30 horas.

2007/3394-U – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte
Rectificació de l'edicte 2007-3180 publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona de data 17 de març de 2007,

Condiciones de la subasta:
Primera. Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
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3.º Presentar resguardo de que han depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado en el BBVA n.º 41970000-18-0070-06 o de que han prestado aval bancario por el 30
por 100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador
realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de
un tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.
Segunda. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.
Tercera. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas anteriormente.
Cuarta. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por
100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si
fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
Quinta. La certificación registral y, en su caso la titulación del
inmueble que se subasta estará de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.
Sexta. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la
titulación existente o que no existan títulos.
Séptima. Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare
a su favor.
Octava. Para el caso de que se hagan posturas, que no superen
el 50% del valor de tasación, o que aún siendo inferior no cubran al
menos, la cantidad por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas, no se aprobará de remate
salvo que el tribunal acuerde otra cosa a la vista de las circunstancias
concurrentes en el procedimiento.
Novena. El presente edicto estará publicado en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en el del Juzgado de Paz de Mont-roig
del Camp, hasta la fecha de celebración de la subasta, sirviendo de
notificación a los deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en los domicilios designados.
Sirva el presente edicto de notificación en forma a la parte
demandada.
La secretaria judicial (ilegible).

2007/3190 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 7 DE TARRAGONA

Edicto
En el exp. dominio reanudación del tracto n.º 41/2007 que se
tramita en este Juzgado, a instancias de Francisco Serrano Ferrer,
sobre reanudación del tracto sucesivo con respecto a la plaza de
aparcamiento n.º 15, en la planta baja del edificio situado en Vilaseca (Salou), calle diecisiete, sin número, hoy calle Rodríguez
Pomatta n.º 10, con inscripción en el Registro de la Propiedad de
Vila-seca - Salou al tomo 665, libro 128, folio 248, finca número
1/5967 se ha acordado que mediante el presente se cite a D.
Eduardo Molinero Heras, a D.ª M.ª Ángeles Núñez Aparicio, como
titulares registrales así como en su caso a sus causahabientes por
tener derecho real inscrito sobre la finca objeto de autos, cítese igualmente a los ignorados herederos o herenciayacentes de D.ª Blanca
Ferrández Valdés, así como a D. Valentín Hernando Lasheras o sus
causahabientes, así como a cuantas ignoradas personas pueda

afectar el expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, a fin
de que en término de diez días contados a partir de su publicación,
puedan comparecer en el referido expediente para alegar cuanto a
su derecho convenga, en orden a la pretensión formulada.
Tarragona, 8 de marzo de 2007. --- El secretario judicial (ilegible).

2007/3038 – JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
NÚM. 5 DEL VENDRELL

Edicte
María Carmen Sánchez Rodríguez, secretària judicial del Jutjat de
Primera Instància núm. 5 del Vendrell, faig saber:
Que en el procés d’execució seguit en aquest Jutjat amb el núm.
258/2006, secció L, a instàncies de Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, contra Emilio Platero Gordillo i Carmen Valderas Castro,
sobre execució hipotecària, he decidit treure a subhasta pública, per
un termini de vint dies, els béns que, amb el preu de taxació, s’enumeren tot seguit:
Béns que es treuen a subhasta i la seva valoració:
Finca número 3.730, inscripció 3 d’hipoteca, foli 30, tom 677,
llibre 64 de Montmell, valorada a efectes de subhasta en 144.300
euros.
La subhasta es durà a terme en aquest Jutjat el dia 30 de maig
de 2007 a les 10 hores. Hi pot assistir qualsevol dels postors (art.
673 de la Llei d’Enjudiciament Civil).
Condicions de la subhasta:
1. Els licitadors han de complir els requisits següents:
a) Identificar-se de forma suficient.
b) Presentar el resguard que han dipositat en el compte de
dipòsits i consignacions d’aquest Jutjat, a Banesto, núm.
0403.0000.06.258.06, una quantitat no inferior al 30
per cent del preu que serveix de tipus.
2. Només l’executant pot fer una postura i reservar-se la facultat
de cedir l’execució a un tercer.
3. Des de l’anunci de la subhasta i fins a la seva realització,
poden fer-se postures per escrit en plec tancat i amb les condicions
expressades anteriorment. S’han de dipositar a la taula del Jutjat
juntament amb el resguard de la consignació efectuada, segons
l’apartat 1.b).
4. Quan la millor postura sigui igual o superior al 70 per cent de
la valoració, s’ha d’aprovar l’execució a favor del millor postor. Si és
inferior, s’ha d’atendre al que preveu l’art. 670 de la Llei 1/2000,
d’enjudiciament civil.
5. Si no es troba la part demandada, aquest edicte ha de servir
de notificació en forma.
Les actuacions i el certificat registral de les càrregues i la darrera
inscripció vigent han d’estar a la Secretaria. S’ha d’entendre que tot
licitador accepta com a bastant la titulació.
Les càrregues i els gravàmens anteriors i els preferents, si és que
n´hi ha, al crèdit de la part demandant, han de continuar subsistents.
S’ha d’entendre que el rematant els accepta i queda subrogat a la
seva responsabilitat, sense destinar-se a la seva extinció el preu d’execució.
I perquè consti i serveixi de notificació en forma a la part
demandada Emilio Platero Gordillo i Carmen Valderas Castro, expedeixo aquest edicte.
El Vendrell, 6 de març de 2007. --- La secretària judicial (il·legible).

