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ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
2002/18 - AJUNTAMENT D’ALCANAR

Edicte
Aprovat inicialment per la Comissió de Govern, en sessió de data
13-12-2001, el plec de condicions administratives particulars per a
la contractació de l’obra d’urbanització de l’av. del Marjal, de les
Cases d’Alcanar, i atès l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, s’exposa al públic pel termini de 15 dies hàbils, a l’efecte de
presentació de possibles reclamacions.
1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Organisme: Ajuntament d’Alcanar
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 142/2001
2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Descripció de l’objecte: urbanització av. Marjal
b) Divisió per lots i números: no
c) Lloc d’execució: les Cases d’Alcanar
d) Termini d’execució: 5 mesos
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: concurs
c) Forma: obert
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Import total: 315.442,87 euros
52.485.279 ptes. (IVA inclòs)
5. GARANTIES:
Provisional: 12.617,71 euros
2.099.411 ptes.
Definitiva: 4%
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ i D’INFORMACIÓ:
a) Entitat: Ajuntament d’Alcanar
b) Domicili: c/ Generalitat, 10
c) Localitat i codi postal: Alcanar, CP 43530
d) Telèfon: 977.73.20.13
e) Telefax: 977.73.07.90
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: últim dia
presentació d’ofertes.
7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA:
a) Classificació: grup G, subgrup 6, categoria C
b) Altres requisits: assenyalats al plec.
8. PRESENTACIÓ D’OFERTES O DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals, a comptar des del
següent al de l’última publicació de l’anunci al BOPT o al DOGC.
b) Documentació a presentar: assenyalada al plec de clàusules.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament d’Alcanar
Adreça: c/ Generalitat, 10
Localitat i codi postal: Alcanar (43530)
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta (concurs): 3 mesos següents a l’obertura proposicional.
e) Admissió de variants: sí
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9. OBERTURA DE LES OFERTES:
a) Entitat: Ajuntament d’Alcanar
b) Adreça: c/ Generalitat, 10
c) Localitat: Alcanar
d) Data: dia següent al de la finalització del termini assenyalat per
a la presentació de les proposicions.
e) Hora: 12 hores.
10. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l’adjudicatari.
Alcanar, 20 de desembre de 2001. — L’alcalde, Joan Bta.
Beltran i Queralt.

2002/19 - AJUNTAMENT D’ALCANAR

Anunci
El Ple de l’ajuntament d’Alcanar, en la sessió de data 30-112001, va aprovar inicialment la modificació de l’art. 13 del
Reglament especial d’honors i distincions, sotmetre-la a informació
pública per un període de 30 dies i concedir audiència als interessats
durant el mateix termini.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords
esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines
municipals tots els dies feiners, entre les 8 h i les 15 h, durant el
termini de 30 dies hàbils des de la publicació del present Anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Aquest mateix anunci es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la revista
local.
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 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions púbilques i del procediment administratiu comú.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’article modificat
del Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit
ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’art. 162.2.c)
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, i 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.
Alcanar, 20 de desembre de 2001. — L’alcalde, Joan Bta.
Beltran i Queralt.

2002/53 - AJUNTAMENT D’ALCANAR

Anunci
El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió de data 28-09-2001,
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Consell Municipal de
Medi Ambient i el seu Reglament. Havent-se dut a terme el tràmit d’informació pública i no havent-s’hi presentat cap reclamació, al·legació
i/o suggeriment, el Reglament ha esdevingut aprovat definitivament,
per la qual cosa es procedeix a la publicació del seu text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament.
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT
D’ALCANAR

Preàmbul
Amb la creació de la regidoria delegada de Medi Ambient,
l’Ajuntament d’Alcanar aspira a donar un pas important en pro de la
qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
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L’article 45 de la Constitució encomana als poders públics la
tasca de vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals,
amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i
restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat
col·lectiva.
Resulta notori que, des d’uns anys cap aquí la societat ha incrementat la seva preocupació i sensibilitat cap a tot allò relacionat amb
la qualitat de vida i especialment pel que fa a la qualitat del medi
ambient.
Es per això que una de les prioritats de l’Ajuntament d’Alcanar
consisteix en facilitar la creació d’un fòrum de participació on les
parts més implicades - associacions de veïns, associacions de
defensa del medi, empreses potencialment contaminants, el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament d’Alcanar, etc. - puguin efectuar un seguiment seriós,
responsable, contrastat i permanent d’aquelles repercussions mediambientals, alhora que formular propostes als òrgans competents de l’administració, dictaminar de manera participativa i fonamentada sobre
allò que s’hi sotmeti a consulta i, així mateix, informar sobre totes
aquelles vàries qüestions que recaiguin dins del seu objecte.
Aquests són els motius que impulsen i fonamenten la creació del
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT D’ALCANAR, com a
fòrum participatiu i de cooperació de tots els sectors implicats i que
haurà de tenir com a nord de la seva activitat en tot moment la millora
de la qualitat de vida de tots i totes els ciutadans i ciutadanes del
municipi d’Alcanar.
Capítol I
NATURALESA I ÀMBIT
Article 1r. - NATURALESA. El Consell Municipal de Medi Ambient
d’Alcanar (endavant CMMA) és un òrgan consultiu, d’assessorament
i de participació de la ciutadania i de llurs associacions en els
assumptes referents al seguiment, vigilància, en el seu cas, estudi i
avaluació de les mesures de correcció de les conseqüències mediambientals de les diverses activitats industrials, i humanes en general, al
municipi d’Alcanar.
El CMSM és constituït com a òrgan de participació sectorial en
relació als àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa
ho permetin, amb la finalitat descrita al paràgraf precedent, tal com
s’estableix en els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Article 2n. - ÀMBIT. L’àmbit d’actuació del CMMA es limitarà al
seguiment, vigilància i, en el seu cas, estudi i avaluació de mesures
de correcció de les repercussions mediambientals de les diverses activitats humanes que es desenvolupen al terme municipal d’Alcanar,
tenint major cura i atenció en aquells espais que per una raó o altra
tinguin o puguin tenir un especial interès per la seva biodiversitat i
sigui necessari potenciar-ne la seva regeneració, conservació i
promoció.
El Consell Municipal determinarà durant el seu funcionament la
creació i els grups de treball que es considerin oportuns, en funció de
les diferents temàtiques que puguin rebre d’altres institucions o preocupin els seus integrants.
Capítol II
DELS PRINCIPIS I FUNCIONS
Article 3r. - PRINCIPIS D’ACTUACIÓ.
1. - L’actuació del CMMA s’inspirarà en el principi constitucional
recollit a l’article 45 de la Carta Magna, que garanteix als ciutadans
i ciutadanes el dret a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la seva persona, i així mateix el deure de conservarlo.
2. - Resultarà preferent, entre els objectius del Consell, el de vetllar
per la utilització racional de tots els recursos naturals que explota l’activitat humana al terme municipal d’Alcanar, la protecció i la millora
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de la qualitat de vida de tots i totes els habitants del terme municipal,
i la defensa i restauració del medi ambient.
3. - Per a la consecució de totes aquestes finalitats, l’actuació del
Consell es recolzarà en la indispensable solidaritat col·lectiva, alhora
que tindrà en compte i buscarà en tot moment la col·laboració de
totes les Administracions Públiques amb competències en matèria
mediambiental.
Article 4t. - ATRIBUCIONS. El CMMA ostenta les següents funcions:
a) Efectuar un seguiment continu i permanent de la problemàtica
mediambiental que pugui afectar la població resident al terme municipal d’Alcanar, a causa de les diverses activitats industrials i humanes
en general.
b) Estudiar o formular propostes o suggeriments, a adreçar tant a
entitats públiques com privades, per a resoldre els problemes, qüestions i/o conflictes concrets que eventualment puguin suscitar-se sobre
la susdita matèria.
c) A iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, assessorar la resta
d’òrgans municipals en aquella matèria, a través de l’emissió de
dictàmens, prèvia l’oportuna consulta, en el seu cas.
d) La resta de funcions de naturalesa anàloga que determini
l’acord de creació.
Capítol III
DE L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
Article 5è. - COMPOSICIÓ. Integren el Consell:
a) El president/a, que serà l’alcalde-president de l’Ajuntament
d’Alcanar o el regidor/a en qui delegui.
b) Un/a conseller (regidor/a)designat per cadascun dels grups
municipals de l’Ajuntament d’Alcanar.
c) Tres consellers/es, en representació de les entitats del municipi
(legalment constituïdes) que tinguin com a centre d’interès de la seva
activitat la defensa i promoció del patrimoni natural.
d) Quatre consellers/es, en representació de les associacions de
veïns dels diferents nuclis de població del municipi (Alcanar, les Cases
d’Alcanar, Alcanar-Platja, la Selleta).
e) Un conseller/a en representació del Consell Comarcal del
Montsià.
f) Per la seva importància, un conseller/a en representació de
l’empresa Valenciana de Cementos Portland, SA.
g) El/la secretari/a, que ho serà el de l’Ajuntament d’Alcanar o
funcionari/a en qui delegui, amb veu però sense vot.
Article 6è. - PRESIDÈNCIA. Correspon al president.
a) Convocar, presidir i moderar les sessions del CMMA.
b) Fixar l’ordre del dia de les convocatòries.
c) Representar el Consell.
d) Formular propostes de despesa als òrgans competents de
l’Ajuntament.
e) Elevar a l’Ajuntament els estudis, dictàmens, informes i
propostes del CMMA.
f) Dirimir, amb el seu vot, els empats en les votacions.
g) Exercir tota la resta de funcions inherents a la seva condició.
Article 7è. - CONSELLERS/ES. Correspon als consellers/es:
a) Rebre la convocatòria de les sessions, amb l’ordre del dia, amb
una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
b) Participar en els debats.
c) Exercir el seu dret al vot i fer constar en acta el seu parer.
d) Formular precs i preguntes.
e) Obtenir la informació necessària per a complir les funcions
assignades.
f) Exercir tota la resta de funcions inherents a la seva condició.
Article 8è. - SECRETARI/A. Correspon al secretari/a:
a) Assistir a les reunions amb veu, però sense vot.
b) Efectuar la convocatòria de les sessions, per ordre del
president, i les citacions als consellers.

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 9

4

c) Redactar i autoritzar les actes de les sessions.
d) Expedir certificacions de les actes de les sessions.
Article 9è. - REMOCIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL.
Les persones membres del CMMA podran ser remogudes de la
seva condició per acord del grup municipal o òrgan que va procedirne a la designació. En tal cas, i així mateix en els de dimissió,
renúncia, mort, inhabilitació legal, pèrdua de la representació que
ostenta, o incapacitat, hom procedirà a un nou nomenament en la
forma establerta.
Article 10è. - ABSÈNCIA, MALALTIA, I ALTRES CAUSES.
1. En casos d’absència, malaltia, o altres causes legals, el
president serà substituït per un altre regidor delegat.
2. Els grups municipals, les diverses entitats i l’empresa Valenciana
de Cementos Portland SA. podran substituir els seus membres titulars
per uns altres, acreditant-ho prèviament davant la Secretaria del
Consell.
Capítol IV
DEL FUNCIONAMENT
Article 11è. - FUNCIONAMENT.
1. El CMMA es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada al
trimestre.
2. Podran tenir lloc reunions extraordinàries en qualsevol dels
següents supòsits:
a) Si així ho acorda el mateix Consell.
b) A iniciativa del president.
c) Si ho demana una tercera part dels Consellers, amb expressió
dels assumptes a tractar.
3. El CMMA quedarà vàlidament constituït si hi concorren el
President, la Secretària, i la meitat almenys dels seus membres, i en
el seu cas, en segona convocatòria mitja hora després més tard, amb
els Consellers/es presents que representin un terç del CMMA.
4. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte
que no estigués inclòs a l’ordre del dia, llevat que hi estiguin presents
tots els membres del Consell i es declari la urgència de l’assumpte pel
vot majoritari.
Article 12è. - RÈGIM JURÍDIC.
1. Els acords s’hi adoptaran per majoria simple. Existeix majoria
simple quan els vots afirmatius són més que els negatius. En cas
d’empat, dirimirà el president amb el seu vot de qualitat. Cada representant tindrà dret a un vot.
2. Els estudis, dictàmens, informes, propostes i suggeriments
acordats pel CMMA seran comunicats a l’òrgan corresponent de
l’Ajuntament d’Alcanar i a la resta d’Administracions Públiques que
escaigui, per raó dels assumptes tractats.
3. En tot allò no previst en aquest Reglament s’estarà, amb
caràcter supletori, a les disposicions del Reglament Orgànic de
l’Ajuntament d’Alcanar, la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, el Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i restant normativa
aplicable als òrgans de l’Administració Local.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1a. - El CMMA es constituirà durant el trimestre següent a la data
d’entrada en vigor d’aquest Reglament.
A tal efecte, la Presidència sol·licitarà el nomenament dels consellers/es corresponents, en representació dels diferents grups, organismes, entitats i veïns.
2a. - Els/les representants de les entitats i associacions d’Alcanar
que hagin de concórrer a la designació dels seus representants al
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CMMA hauran de pertànyer a entitats o associacions constituïdes i
inscrites o registrades d’acord amb la legislació vigent.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. - Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada hagi estat
aprovat definitivament i publicat en la seva integritat al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament d’Alcanar i al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.
Alcanar, 31 de desembre de 2001. — L’alcalde, Joan Bta.
Beltran i Queralt.

2002/163-U - AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Edicte
Sol·licitada per Juan Pedro Pastor Burguera llicència municipal per
a l’obertura d’un bar al c/ Gran Capità, 57, es fa públic per a
general coneixement i a la fi de poder presentar al·legacions en un
termini de deu dies, podent consultar l’expedient en el Negociat de
Llicències d’Activitats Classificades.
Amposta, 4 de gener de 2002. — L’alcalde acctal. (il·legible).

2002/176-U - AJUNTAMENT DE CALAFELL

Anunci
La Comissió de Govern, en sessió realitzada el dia 13 de
desembre de 2001, ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització
de l’accés a Calafell pel carrer Jesús, el qual queda de manifest al
públic per un termini de 30 dies, per tal que pugui ser examinat i
presentar, si s’escau, les oportunes al·legacions.
Calafell, 7 de gener de 2002. — El regidor delegat del
Departament de Medi Ambient, Serveis Públics i Obres Públiques, Joan
M. Triadó i Juan.

2002/33 - AJUNTAMENT DE CUNIT

Edicte
En compliment de l’article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal de règim local de Catalunya i de 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, es fa públic per a coneixement general, que per Decret de l’Alcaldia número 2.369 /2001,
de 17 de desembre de 2001, es contracta el senyor GARY
MORENO LÓPEZ com a recepcionista de la Policia Local, des del
dia 17 de desembre i fins a la reincorporació del senyor David
Marquinez Juárez, en situació de baixa per incapacitat temporal,
amb unes retribucions brutes de 195.947 pessetes mensuals.
Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes des del dia
de la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa
del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent. Alternativament , si
el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciós administratiu, podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on
residiu.
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís
per silenci administratiu - silenci que es produeix pel trancurs d’un mes
a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi
notificat la seva resolució - el termini per la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà
del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
Cunit, 17 de desembre de 2001. — L’alcaldessa, M. Dolors
Carreras i Casany. — El secretari, Carles Badel Domingo.

2002/168-U - AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en la Sessió Extraordinària celebrada el dia
4 de gener de 2002, aprovà el Plec de clàusules econòmico - administratives que han de regir l'adjudicació, mitjançant concurs públic
obert, de la concessió administrativa de l'ús privatiu de domini públic
de les instal·lacions de la Casa Ecològica de la Fatarella, el qual
s'exposa al públic pel termini de 20 dies a comptar des de l'endemà
de la darrera publicació (BOPT o DOGC) del present anunci, per tal
que es puguin presentar quantes al·legacions i/o reclamacions
s'estimi adients. Simultàniament, i subjecte a la no presentació
d'al·legacions al Plec aprovat, s'anuncia la licitació del concurs
públic de referència, d'acord amb el següent contingut:

1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de la Fatarella
2. Objecte del contracte.
Concessió administrativa de l'ús privatiu de domini públic de les
instal·lacions de la Casa Ecològica de la Fatarella, ubicades al Camí
de la Mare de Déu del Carme, s/n
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4. Licitació.
La quantia que s'estableix com a cànon mínim que servirà de base
a la licitació és de:
* TRES-CENTS UN (301,00) Euros, més IVA (16%). Durant el
primer any de vigència del contracte.
* CINC-CENTS CINQUANTA-DOS (552,00) Euros, més IVA
(16%). Durant el segon any de vigència del contracte.
* VUIT-CENTS DOS (802,00) Euros, més IVA (16%). Durant el
tercer any de vigència del contracte.
* MIL CINQUANTA-DOS (1.052,00) Euros, més IVA (16%). Des
de l'acabament del tercer any de vigència del contracte fins al 31 de
desembre de 2005.
A partir de l'1 de gener de l'any 2006, i fins l'acabament del
contracte, el cànon s'actualitzarà d'acord amb l'Índex de Preus al
Consum fixat per l'INE corresponent a l'exercici immediatament
anterior.
5. Termini màxim de la concessió.
8 anys, incloses les pròrrogues.
6. Garanties.
Provisional: 8.577,93 Euros
Definitiva: 12.866,89 Euros
7. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de la Fatarella
b) Domicili: Plaça Major 7
c) Localitat i codi postal: la Fatarella - 43781
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d) Telèfon: 977 413 609 i 977 413 518
e) Fax: 977 413 521
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins al dia
immediatament anterior a l'acabament del termini de presentació
d'ofertes.

8. Presentació d'ofertes.
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a comptar des de
l'endemà de la darrera publicació del present anunci en el BOPT o
en el DOGC.
b) Documentació a presentar: està ressenyada a la clàusula 8a
del Plec de Clàusules Econòmico - administratives.
c) Model de proposició: està ressenyada a la clàusula 7a del Plec
de Clàusules Econòmico - administratives.
d) Lloc de presentació: Ajuntament de la Fatarella, en horari de 9h
a 13 h.
9. Obertura d'ofertes:
a) Lloc: sala de sessions de l'Ajuntament de la Fatarella
b) Dia: el dia hàbil següent al que finalitzi el termini de presentació d'ofertes si en la qualificació de les pliques no s'observen
defectes subsanables. D'observar-se defectes subsanables el 3er dia
hàbil següent al de la finalització del termini de presentació d'ofertes.
c) Hora: 13:00
La Fatarella, 4 de gener de 2002.— L'alcalde - president, Josep
Suñé i Blanch.

2002/34 - AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

Anunci
L’Il·lm. Sr. Alcalde President, per resolució de data 27 de desembre
de 2001, va acordar convocar el concurs oposició lliure per proveir
un lloc de treball de l’escala d’administració general, subescala subalterna, grup E, inclòs a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2001,
aprovada per Decret de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2001 i
publicada al BOE núm. 248, de data 16 d’octubre de 2001,
d’acord amb les bases específiques que es van aprovar també en
aquesta mateixa resolució i que tot seguit es transcriuen:
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
D’UNA PLAÇA D’AGUTZIL DE L’AJUNTAMENT DE LA FATARELLA
A PROVEIR MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE
1. Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, en propietat, pel
sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça d’agutzil vacant a la
plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de la Fatarella. La plaça està
enquadrada en el grup d’administració especial, subgrup de serveis
especials, classe agutzil, dotada amb un sou anyal corresponent al
grup E, nivell 8 de complement de destinació, complement específic
i altres remuneracions que corresponguin de conformitat amb la legislació vigent.
2. Condicions dels aspirants
Poden prendre part al concurs oposició els aspirants que reuneixin
els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert divuit anys i no superar l’edat establerta per a
la jubilació forçosa.
c) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de
la funció pública ni haver estat separat/da del servei de
l’Administració mitjançant expedient disciplinari.
d) No tenir causes penals sense extingir ni estar declarat en
rebel·lia.
e) No tenir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi
l’exercici de les funcions.
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f) Estar en possessió del certificat escolar o equivalent.
g) Estar en possessió del permís de conduir B1
Totes aquestes condicions s’han de reunir en el moment de
presentar la instància per prendre part al concurs oposició.

Primera prova:
Consistirà a respondre un qüestionari de preguntes sobre cultura
general i coneixements sobre el municipi de La Fatarella.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori.

3. Sol·licituds i admissió
Les sol·licituds per prendre part en el concurs oposició s’han
d’adreçar al president de la corporació i s’han de presentar al registre
general de l’Ajuntament dins el termini de vint dies naturals a comptar
a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci extractat de la
convocatòria al BOE, un cop s’hagin publicat íntegrament les bases
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i l’extracte de les
mateixes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds també poden presentar-se en la forma 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, (reformada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener).
Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen
totes i cada una de les condicions exigides, en la base segona.
Les sol·licituds han d’anar acompanyades de:
* Fotocòpia del DNI, compulsada.
* Curriculum vitae, en què es farà constar els mèrits amb els documents acreditatius corresponents que es valoraran en la fase de
concurs. No es valoraran altres mèrits que els al·legats i justificats dins
el termini de presentació d’instàncies, ni aquells altres que, al·legats
en el dit termini, es justifiquin posteriorment.
* Fotocòpies compulsades dels permisos i dels títols acadèmics
exigits a la base segona.
* Certificació mèdica que acrediti el compliment del requisit establert a la lletra e) de la base segona
Els drets d’examen es fixen en la quantitat de DUES MIL, (2.000)
pessetes, que han de ser satisfets prèviament pels aspirants, adjuntant
el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de
la presentació de la sol·licitud.
Queden exclosos del pagament els aspirants que es trobin en
situació legal d’atur sempre que ho acreditin documentalment.
Si alguna de les sol·licituds té defectes, es requerirà l’interessat
perquè en el termini de deu dies esmeni les errades, amb l’advertiment que si no ho fa s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmits i serà
exclòs de la llista d’aspirants.

Segona prova:
Consistirà a respondre per escrit, durant un màxim de 30 minuts,
un tema extret a l’atzar del programa de matèries que es detallen a
l’annex I.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori.

4. Llista d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds l’alcalde
de la corporació, en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució
declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos així com la composició del tribunal, dia, hora i lloc de la realització del primer exercici
i l’ordre d’actuació dels aspirants.
Aquesta resolució es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació, i es concedirà un
termini de deu dies naturals per a reclamacions que, en cas de
presentar-se seran resoltes per l’alcalde en el termini màxim de 30
dies comptats a partir de la data de finalització del termini atorgat
per presentar al·legacions.
No obstant això, la citada publicació es podrà substituir per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que es preveuen a
la LRJPAC.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les
al·legacions s’entenen desestimades. Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos i exclosos i no caldrà tornar-la a publicar.
5. Fase d’oposició
La fase d’oposició està constituïda per les proves que s’indiquen
a continuació, totes elles, llevat de la de català, puntuades fins a un
màxim de 10 punts, essent eliminats els aspirants que no assoleixin la
puntuació mínima de 5 per a cada exercici:

Tercera prova:
Consistirà d’una prova de comprensió oral i escrita de català.
Aquesta prova únicament es puntuarà com a apta o no apta.
Aquest exercici serà obligatori, si bé, quedaran exempts de la
seva realització els aspirants que aportin el certificat de català de
nivell B o equivalent expedits per la Junta Permanent de Català.
Quarta prova:
Consistirà a realitzar un supòsit pràctic que el Tribunal determini
relacionat amb les funcions pròpies d’agutzil d’una Administració
pública local.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori.
6. Fase de concurs. barem de mèrits
El Tribunal valorarà els mèrits al·legats i provats documentalment,
com a màxim fins a la data de finalització del termini de presentació
d’instàncies dels aspirants que hagin superat la fase d’oposició,
acord amb la següent:
Taula de mèrits
a) Per serveis efectius prestats en Ajuntaments de menys de 5.000
habitants realitzant tasques similars a les de la plaça a proveir: 0,15
punts per mes treballat, màxim 4 punts.
b) Entrevista personal en què el Tribunal valorarà els mèrits no
descrits anteriorment, l’adequació al lloc de treball de l’aspirant, així
com la seva actitud i predisposició: màxim 4 punts.
c) Estar en possessió de titulació superior a l’exigida per accedir
a la plaça i d’acord amb la següent escala:
* FP de primer grau: 0,25
* BUP o FP de segon grau: 0,5
* Diplomats universitaris o tres cursos de carrera: 0,75
* Titulació universitària superior: 1
La titulació de grau superior exclourà l’aplicació de la puntuació
que es pugui obtenir per les titulacions de graus inferiors.
d) Cursos, jornades i/o seminaris relacionats amb les tasques que
es desenvoluparan en el lloc de treball, a criteri del tribunal qualificador, que es valoraran de la forma següent. Màxim 1 punt:
* Si no consta la seva durada o és inferior a 10 hores: 0,05
punts.
* Si la seva durada està entre 10 hores i menys de 20 hores:
0,10 punts.
* Si la seva durada està entre 20 hores i menys de 40 hores:
0,20 punts.
* Si la seva durada és igual o superior a 40 hores, per cada 10
hores que superi les 40, es puntuarà amb 0,10 punts més.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas,
superior als 10 punts.
7. Qualificacions dels aspirants
La qualificació final de cada aspirant s’obté sumant a les qualificacions obtingudes a la fase d’oposició les obtingudes a la fase de
concurs.
8. Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició, estarà constituït de la
següent forma:
President:
El de la corporació o un membre de la corporació en qui delegui.
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Vocals:
— El regidor/a responsable de l’Àrea d’Obres i Serveis, o qui
el/la substitueixi.
— Un representant nomenat per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.
— Un representant nomenat per la Direcció General
d’Administració Local.
— Un representant designat pel Servei d’Assistència Municipal
de la Diputació de Tarragona .
— Un representant designat pel Consell Comarcal de la Terra
Alta.
Secretari:
La de la corporació o funcionari en qui delegui.
9. Relació d’aprovats i nomenament
Acabada la qualificació, el tribunal publicarà per ordre de
puntuació una llista d’aprovats. Atès que el nombre de places és
d’una, es proposarà el nomenament del primer de la llista al president
de la corporació, no obstant això, en cas que aquest no pugui
prendre possessió del càrrec per les causes després assenyalades, es
podrà proposar al següent aspirant de la llista i així fins al tercer
proposat a la llista.
10. Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin
i prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte
del procés selectiu.
11. Recursos
Aquestes bases i la convocatòria poden ser impugnades pels qui
es considerin interessats legítims mitjançant la interposició d’un recurs
contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia de la publicació de l’extracte de la
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. No
obstant això, també es podrà interposar, potestativament, recurs de
reposició davant l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament.
ANNEX I: TEMARI
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut.
Principis generals.
Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. La seva
garantia i suspensió.
Tema 3. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut.
Tema 4. El municipi: terme municipal, població: l’empadronament.
Tema 5. Organització municipal. Característiques, atribucions i
competències dels òrgans municipals.
Tema 6. Les ordenances i els bans municipals. Les ordenances
municipals de l’Ajuntament de la Fatarella.
Tema 7. Procediment administratiu local: comunicacions i notificacions.
Tema 8. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria
i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.
Tema 9. Coneixements generals del municipi: característiques i
situació. Serveis, comunicacions. Edificis i zones d’interès.
Tema 10. Funcions i comeses dels agutzils d’acord amb la Llei
16/1991, de 10 de juliol, d’organització i funcions de les policies
locals.
La Fatarella, 28 de desembre de 2001. — L’alcalde, Josep Suñé
Blanch.
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i el projecte d’explotació del servei de recollida i eliminació de
residus sòlids urbans del municipi del Montmell, la seva exposició
publica pel termini de quinze dies hàbils a comptar des de la darrera
publicació al BOPT i al DOGC, i la convocatòria simultània de licitació del concurs per be que aquesta quedarà ajornada en el cas de
que es presentin al·legacions al plec de condicions; el termini de
presentació de proposicions per la licitació serà de vint-i-sis dies
naturals a comptar des de la darrera publicació al BOPT i DOGC.
Es publica en extracte, el plec de clausures administratives que
regirà la concessió:
1. Entitat adjudicadora.
1.1. Organisme: Ajuntament del Montmell.
2. Objecte del contracte.
2.1. Descripció de l’objecte: la gestió del servei públic de
recollida de residus sòlids urbans incloent-hi el transport
a la planta d’eliminació, servei de recollida de la fracció
orgànica i la recollida de voluminosos.
2.2. Lloc d’execució. Es determina al plec de clàusules.
2.3. Termini d’execució: cinc anys, prorrogables per un màxim
de dos mes
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert
3.3. Forma: concurs.
4. Pressupost de la licitació
4.1. Import anual: 75.1216,51 euros (IVA inclòs)
5. Garanties:
5.1. Provisional: la garantia provisional és de 15.025,3 euros.
5.2. Definitiva: 4 per cent preu d’adjudicació del contracte.
6. Obtenció de documentació i informació:
6.1. Òrgan: Ajuntament del Montmell
6.2. Domicili: carrer Major, 12. 43718 El Montmell. Telèfon
977688429, fax 977688410. correu electrònic:
icosta@montmell.altanet.org
7. Requisits específics del contractista:
Les previstes en el plec de clàusules.
8. Presentació de les ofertes:
8.1. Data límit de presentació: fins al dia en què es compleixin
26 dies naturals des de la darrera publicació d’aquest
edicte, ja sigui BOPT o DOGC.
8.2. Documentació que cal presentar: La requerida a la
clàusula onzena del plec de clàusules administratives.
8.3. Lloc de presentació: Registre de l’Ajuntament del Montmell.
8.4. Domicili: carrer Major, 12. 43718 El Montmell
8.5. Horari: de dilluns a dissabte de 9 a 13 hores i de dilluns
a divendres de les 16 a les 19 hores
9. Obertura de les proposicions:
9.1. Lloc: A la sala de sessions de l’Ajuntament del Montmell
9.2. Data: el sisè dia hàbil següent a la finalització del
termini per la presentació de proposicions.
9.3. Hora: 13 hores.
10. Despeses anuncis:
10.1. A càrrec de l’adjudicatari.
El Montmell, 24 de desembre de 2001. — L’alcalde, Vicenç
Durán i Mata.
2002/46 - AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

2002/50 - AJUNTAMENT DEL MONTMELL

Edicte

Anunci de citació als interessats
per a ésser notificats per compareixença

El Ple municipal en la sessió ordinària celebrada el dia 20 de
novembre de 2.001, va aprovar el plec de clàusules administratives

No havent-se pogut practicar les notificacions a les persones que
es relacionen a continuació, per causes no imputades a aquesta
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administració, i una vegada intentada la mateixa pels mitjans ordinaris, per mitjà d’aquest anunci s’emplaça als deutors o als representants per ser notificats per compareixença, segons disposa l’article
105 de la Llei general tributària 230/63, de 28 de desembre, modificada per la Llei 66/1997, de 30 de desembre, en aquest
Ajuntament de Móra d’Ebre, situat a la plaça de Baix, 1, de dilluns
a divendres de 10 a 14 hores. El termini en que el destinatari haurà
de comparèixer per ésser notificat és de deu dies, comptats des de el
següent a la publicació d’aquest anunci. Transcorregut el termini
sense que els interessats hagin comparegut, la notificació s’entendrà
produïda a tots els efectes legals des del dia següent al termini assenyalat per comparèixer.

Recursos
Contra el present acte notificat pot interposar recurs de reposició
davant l’alcaldia d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes, comptat
a partir de la notificació, segons preveu l’article 99 del vigent
reglament general de recaptació. S’adverteix que la interposició de
qualsevol recurs no suspèn l’obligació de pagament ni paralitzarà el
procediment.
Acte a notificar: providència de constrenyiment
DEUTORS

NIF

AGUSTI QUILEZ, JUAN ANTONIO
ALGARRA GARCIA, PEDRO
ALMAGRO ARANDA, DEMETRIO
ALVARADO MENCHADA, LUIS FERNANDO
ALVAREZ PINO, AMALIA
AMOROS VELLVE, GEMMA
ANGUERA VIDAL, JAUME
ARDEVOL BLADÉ, FRANCISCO
ARMAJACH ALTET, JOSE
BAIGES GIRALT, MIQUEL
BALSEBRE SOLÉ, MARIA DEL CARMEN
BANQUÉ VIDIELLA, MONTSERRAT
BARCELÓ QUINTANA, JUAN
BARCELONA MARTI, JUAN
BENAIGES MARTINEZ, BARBARA
BENANTEUR, EL AMINE
BENET CASTELLVÍ, RICARDO
BONFILL PORRES, ANA BELEN
BORDONABA MAÑÉ, DOLORES ANGELES
CABELLOS MONTROIG, MONTSERRAT
CABEZA PRADO, JAVIER
CANTARERO PÉREZ, BENITO
CARMONA ARROYO, JOSEPA
CESPEDES AYLLON, FRANCISCO MIGUEL
COLOME CABALLE, CONCEPCION
CORTES CORTES, FRANCISCA
CUADROS MARGALEF, ANA
DE VERA HERAS, JESUS
DEMATTEY RODRÍGUEZ, CARLOS
DOLIU BORRULL, JOSEFINA
DOMENECH FERRE, JUAN
DOMINGO BELTRAN, ALFREDO JOSE
ESCODA GIL, FEDERICO
ESCODA PEDROL, CONSOL
ESCRIBA COSTA, EMILIA
FERNANDEZ CHINCHILLA, FRANCISCO
FERRÉ MARTÍ, ANTONI
FLORENSA ALVAREZ, JAIME
FOLCH MATEU, ERNESTO
FONT MONFORTE, MARIA CINTA
FONT NAVARRO, JUAN
FOZ PEDROL, MARCOS
FRANCH POYO, JOSE MARIA
GALLENT MARGALEF, ELSA

38492221
22027810
39838546
16029078
40004874
77832085
77835732
39824735
39653061
39869238
39856148
78576651
39784101
77880435
78576607
X3230978F
39850604
47626314
39848993
78579462
52609477
39671476
77832971
39858903
39927935
33406757
39879770
39651620
39839072
40912667
40101566
47856353
39841785
39658952
40004789
05130434
39857508
78581667
77832322
39633656
39765867
78579719
77875824
78581689
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GARCIA PEREZ, OSCAR
GARCIAPONS ARGENTE, MARIA DEL AMOR
GIL PELLISA, LORENZO
GIMENEZ RIPOLL, MARINA
GRIFOLL RUIZ, JORDI
GURRERA SOLE, ENRIQUE
HIDALGO ORTEGA, ENCARNACION
INGLES RUIZ, ANGEL
JULIAN JAQUE, MARIA DEL CARMEN
LAUNES GURRERA, JOSE SALVADOR
LINDEZ BAILON, JOSE
LLABERIA PEDROLA, PEDRO
LLAURADÓ MAURI, JUAN ANTONIO
LUELMO MARTÍN, CLAUDIO
MARGALEF PALLARES, FRANCISCO JOSE
MARIN GARCIA, BENUSTIANO
MARTÍ CAPACES, EMILIO IGNACIO
MARTÍNEZ MARTÍ, SONIA
MARTÍNEZ ZARCO, SANTIAGO
MATIAS TOLEDO, PEDRO MANUEL
MEVABE SL
MONCLUS CUGAT, ROSA
MONTAGUT CARDONA, MARIA DOLORES
MONTALBAN TABERNER, JOSE FRANCISCO
MONTON LLAURADÓ, ROSA
MORALES VIUDEZ, FRANCISCO
MUNTANE ADELL, OSCAR
MUÑOZ RECIO, OSCAR
NAVARRO HERNANDEZ, ANA MARIA
OLIVO SANMIGUEL, GUILLERMO
ORTIZ CARRILLO, MERCEDES
PALOMAR ROMERA, ANTONIO
PARTAL CABALLÉ, JORDI
PASANAU PERELLO, JAIME
PASCUAL PARDO, RAMON JOSE
PEDROL PINYOL, NÚRIA
PEDROLA BERTOLÍ, EUSENCIO
PEDROLA SANCHEZ, SARA
PEREZ BERMUDEZ, ANTONIO
PEREZ CUBERO, MARIA DEL CARMEN
PEREZ SANCHEZ, MONTSERRAT JULIA
PI ROYO, JUDITH
PIZZO, ANTONIO VICENZO
PONFERRADA CORTES, ANTONIO
PONS FARACO, FRANCISCO
PUVILL VILLAGRASA, JUAN
RABAH, AYACHE
REPRESENTACIONES BORRAS
ROFIN FERRER, NATÀLIA
ROJAS CAMACHO, BASILIO
ROMERO NAVARRO, PILAR
RUBIO MARTINEZ, ANTONIO
RUIZ CORT, ADORACIÓN
SABATE FREIXES, LUIS
SABATÉ MESEGUER, LEONOR
SARASA OTAL, JUAN CARLOS
SEGURA CORTES, MARIA PILAR
SERES VIVES, FERNANDO
SERRANO BORRELL, VICENTE
SOCIETE INTERNATIONAL DE COMPENSATION
TAFALL ESTIVILL, MARIA ANTONIETA
VELA BOVÉ, PEDRO

39889202
78578989
27802547
78577626
77833568
40004861
23769238
17138965
39707957
34892486
40004840
39879156
39808317
39870351
39861698
39634573
17725901
39891793
39859716
25066377
B43467539
78576484
78576601
73154268
39807884
39838828
77830362
77830246
39867163
39851989
40877034
78579101
39780502
77884403
39685501
40911545
77834522
24854410
39880419
78576594
46339571
X1819444Y
39844759
43706128
40100613
X3217963X
B43358688
39912002
77602531
39858733
39629822
39835325
39841682
39857639
06983117
47856891
35075195
77884523
A08256349
39813721
40101145

Móra d’Ebre, 12 de desembre de 2001. — L’alcalde-president,
Santiago Campos Piñol.
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2002/164-U - AJUNTAMENT DE REUS

2002/167-U - AJUNTAMENT DE REUS

Serveis Territorials - Gestió Urbanística

Serveis Territorials - Gestió Urbanística

Edicte

Edicte

La Comissió de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió realitzada
el dia 21 de desembre de 2001, a l’empara de l’article 64 del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, en
relació a l’article 5 del DL 16/1994, de 26 de juliol, i en ús de les
atribucions desconcentrades per l’alcalde, per Decret de data 7 de
juliol de 1999, va acordar aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació 4.73, formulat pels Serveis Tècnics
Municipals.
Així mateix va acordar exposar-ho al públic durant un termini de
20 dies perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin
pertinents i sol·licitar del Servei Territorial d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya l’informe previ a què fa referència l’apartat
c) de l’article 64 del DL 1/1990, de 12 de juliol.

La Comissió de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió realitzada
el dia 21 de desembre de 2001, a l’empara de l’article 64 del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, en
relació a l’article 5 del DL 16/1994, de 26 de juliol, i en ús de les
atribucions desconcentrades per l’alcalde, per Decret de data 7 de
juliol de 1999, va acordar aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’Àrea 5.21 Tecnolama a la ctra. de Constantí, promogut
per Indústries Tecnolama, SA.
Així mateix va acordar exposar-ho al públic durant un termini de
20 dies perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin
pertinents i sol·licitar del Servei Territorial d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya l’informe previ a què fa referència l’apartat
c) de l’article 64 del DL 1/1990, de 12 de juliol.

Reus, 28 de desembre de 2001. — El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.

Reus, 27 de desembre de 2001. — El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.

2002/165-U - AJUNTAMENT DE REUS

2002/54 - AJUNTAMENT DE REUS

Serveis Territorials - Gestió Urbanística

Serveis Generals — Contractació i Patrimoni

Edicte

Anunci de concurs públic

La Comissió de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de data
21 de desembre de 2001, a l’empara de l’article 147 en relació als
articles 64, 65, 148 i següents del Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, i l’article 108 i següents del Reglament de Gestió
Urbanística, i en ús de les atribucions desconcentrades per l’alcalde,
per Decret de data 7 de juliol de 1999, va acordar aprovar
inicialment el projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 4.73,
formulat pels Serveis Tècnics Municipals.
Així mateix va acordar sotmetre’l a informació pública durant un
termini de 20 dies, amb citació personal dels interessats, perquè s’hi
puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.

Aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern del dia
21.12.2001, el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques que haurà de regir la contractació, mitjançant concurs
públic, i procediment obert, i amb caràcter ordinari, de l’adquisició
de diferents vehicles per a l’Ajuntament de Reus, s’exposa al públic
pel termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC, per al general coneixement i per tal
que es puguin presentar les al·legacions que s’estimin oportunes.
Transcorregut l’esmentat termini sense que es formulin al·legacions, el
plec quedarà definitivament aprovat.
Simultàniament s’anuncia el concurs públic, d’acord amb les
següents condicions i en el benentès que en cas que es presentin
al·legacions al plec de clàusules, es suspendrà la licitació fins que,
un cop resoltes, s’anunciï de nou la convocatòria.

Reus, 27 de desembre de 2001. — El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.
2002/166-U - AJUNTAMENT DE REUS
Serveis Territorials - Gestió Urbanística

Edicte
La Comissió de Govern d’aquest Ajuntament, en la sessió tinguda
en data 21 de desembre de 2001, a l’empara de l’article 64 del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i en ús
de les atribucions desconcentrades per l’alcalde, per Decret de data
7 de juliol de 1999, va acordar aprovar definitivament, amb condicions, el projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació 1 de l’Àrea
6.3 Hort del Ros, promogut per Vallehermoso División Promocional,
SA Unipersonal.
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat l’acte
o davant l’Alcaldia en el termini d’un mes. Transcorreguts tres mesos
des de la interposició del recurs sense que s’hagi dictat resolució
expressa, es podrà entendre desestimat, i aleshores, quedarà oberta
la via contenciosa administrativa, previ el recurs potestatiu de reposició.
Malgrat això es podran exercitar els recursos que es considerin
pertinents.
Reus, 27 de desembre de 2001. — El secretari general, Fernando
Grugués Cabré.

1.
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Reus
Dependència que tramita l’expedient: Contractació i Patrimoni
Número d’expedient: BM-27/2001.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: adquisició de diferents vehicles per a
l’Ajuntament de Reus.
b) Als efectes de licitació es divideix l’objecte d’aquest contracte
en diferents lots, amb la finalitat que es pugui optar a la seva
totalitat o bé a lots determinats:
- Lot 1: 2 turismes de gamma mitja-baixa.
- Lot 2: 1 turisme de gamma mitja-alta per a l’alcaldia.
- Lot 3: 2 tricicles.(Tipus furgó).
- Lot 4: 1 cotxe patrulla per a la Guàrdia Urbana.
- Lot 5: 1 vehicle 4 x 4 per la Guàrdia Urbana.
d) Lloc de lliurament: Reus.
e) Termini de lliurament: d’acord amb la clàusula 7a del plec de
clàusules.
3.
a)
b)
c)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma: concurs públic
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4. Pressupost base de licitació
El pressupost de licitació per al present contracte i per la totalitat
dels lots, és de 124.752 euros (IVA inclòs), millorable a la baixa.
El desglossament del pressupost per a cada un dels lots és el
següent:
- Lot 1: 2 turismes de gamma mitja-baixa, 34.000 euros (IVA
inclòs).
- Lot 2: 1 turisme de gamma mitja-alta per a l’alcaldia, 34.859
euros (IVA inclòs).
Aquest tipus de licitació s’ha fixat una vegada deduïda la valoració del vehicle utilitzat actual, el qual serà adquirit per l’adjudicatari.
- Lot 3: 2 tricicles, 7.212 euros (IVA inclòs).
- Lot 4: 1 cotxe patrulla per a la Guàrdia Urbana, 21.636
euros (IVA inclòs).
- Lot 5: 1 vehicle 4 x 4 per la Guàrdia Urbana, 27.045 euros
(IVA inclòs).
5. Garanties
a) Provisional: no es requereix, a tenor del que disposa l’article
35 del TRLCAP.
b) La fiança definitiva es fixa en el 4% de l’import de l’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Reus (Contractació i Patrimoni)
http://www.reus.net
b) Domicili: raval de Santa Anna, núm.40,1r pis
c) Localitat i codi postal: 43201 Reus
d) telèfon: 977 75 96 40 - 901 112 113
e) telefax: 977 75 96 39
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: dia hàbil
anterior al de presentació d’ofertes.
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals des de l’endemà
de la data de publicació de l’anunci del concurs al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Si l’últim dia
de presentació de pliques coincideix en dissabte o festiu, es
traslladarà el termini al primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: descrita en la clàusula 17a del
plec de clàusules administratives i particulars.
c) Lloc de presentació:
- Entitat: Ajuntament de Reus - Contractació i Patrimoni
- Domicili: raval de Santa Anna, núm. 40 - 1r pis
- Localitat i codi postal: Reus CP 43201
- Hora: fins a les 13’00 hores.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir
l’oferta: 3 mesos.
e) Admissió de variants: sí.

Obertura de les ofertes
Entitat: Ajuntament de Reus-Contractació i Patrimoni
Domicili: Palau Municipal-Plaça Mercadal, entresol.
Localitat i codi postal: Reus-43201.
Data: el primer dilluns hàbil següent a l’últim dia de presentació de pliques.
e) Hora: 13.00 h.
8.
a)
b)
c)
d)

9. Despeses d’anuncis.
Seran a càrrec de l’adjudicatari.
Reus, 27 de desembre de 2001. — El secretari general, Fernando
Grugués i Cabré.

2002/57 - AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Edicte
D’acord amb el que estableix l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
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i del procediment administratiu comú, i atès que han estat retornades
per segona vegada, pel servei de Correus les notificacions de les
resolucions d’alcaldia, imposant multes de trànsit contra els
conductors dels vehicles, els quals es relacionen tot seguit, se’ls
notifica mitjançant el present edicte que com a resultat de les actuacions practicades l’existencia de la infracció posteriorment relacionada i en l’exercici de les atribucions que la legislació vigent atribueix a l’alcalde, aquest ha imposat multes per l’import relacionat.
Significant als infractors que l’esmentada multa s’ha de fer efectiva
a la Dipositaria Municipal en el termini de 15 dies a partir del dia en
el que adquireixi efectivitat aquesta notificació, transcorregut aquest
termini incorrerà al recàrrec del 20% i serà efectiva per la via del
constrenyiment.
La qual cosa un notifico perquè en prengueu coneixement i tingui
els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució es definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Catalunya en el termini de dos mesos comptats, des de el dia
següent al de la recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert en els art. 8.1, 14.1.2a, 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de
juliol de 1998, i sense perjudici que pogueu exercir qualsevol altre
recurs que estimeu procedent d’acord amb el que disposa l’art. 58.2,
in fine, de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.

Expedient: 1257/5191
Cognoms i nom: Pachon Doblas, José
Adreça: cr. Sant Isidre, 2
Població: 08100 Mollet del Vallès (B)
Vehicle: turisme
Marca: AUDI
Model: A4 1.9 TDi
Color: Blau
Matrícula/Bastidor: B-1344-TD
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical d’estacionament prohibit).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1278/5169
Cognoms i nom: Villaitodo Canales, Carmen
Adreça: cr. Roger de Lauria, 51
Població: 08923 Santa Coloma de Gramanet (B)
Vehicle: turisme
Marca: Opel
Model: Kadett GST
Color: Blanc
Matrícula/Bastidor: B-1305-IC
Fet de la denúncia: no respectar una senyal de prohibició o
restricció (Senyal vertical de prohibit
Estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1299/5145
Cognoms i nom: Raurell Gallardo, Felipe
Adreça: cr. Pintor Fortuny, 60
Població: 08840 Viladecans (B)
Vehicle: turisme
Marca: Volvo
Model: S40
Color: Gris
Matrícula/Bastidor: B-4545-UF
Fet de la denúncia: no respectar una senyal de prohibició o
restricció (Senyal movil de Prohibit estacionar
de 17.00 a 01.00 hores).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
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Expedient: 1329/5332
Cognoms i nom: Guirao Barbera, Fernando
Adreça: av. 342, 36 Torre
Població: 08860 Castelldefels (B)
Vehicle: turisme
Marca: Volvo
Model: 540
Color: Gris
Matrícula/Bastidor: B-0332-XF
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(senyal vertical de prohibit Estacionar, senyal
circunstancial de 17 a 01 hores, per
conversió en zona peatonal).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1340/5253
Cognoms i nom: Pitarch Rodriguez, Monica
Adreça: cr. Jacint Verdaguer, 3 02 03
Població: 08755 Castellbisbal (B)
Vehicle: turisme
Marca: Seat
Model: Ibiza
Color: Blau
Matrícula/Bastidor: B-7125-WV
Fet de la denúncia: no obeir un senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de prohibit estacionar, zona
de càrrega i descàrrega de 08 a 13 i de 17
a 20 hores).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1389/5360
Cognoms i nom: Ors Simon, Roberto
Adreça: cr. Mauritania, 26 A
Població: 08206 Sabadell (B)
Vehicle: turisme
Marca: Renault
Model: Megane
Color: Gris
Matrícula/Bastidor: 6823-BKD
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de prohibit estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
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Expedient: 1428/5084
Cognoms i nom: Lizarte Company, Aitor
Adreça: cr.Concepción, 2
Població: 08700 Igualada (B)
Vehicle: ciclomotor
Marca: Derbi
Model: Fasi
Color: Blau
Matrícula/Bastidor: 1326-H
Fet de la denúncia: conduir la persona denunciada sense portar
el casc de protecció homologat.
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1430/5300
Cognoms i nom: Roque Sanchez, Jordi
Adreça: cr. Emerita Augusta, 6
Població: 08028 Barcelona
Vehicle: turisme
Marca: Peugeot
Model: 406
Color: Blanc
Matrícula/Bastidor: B-2674-UY
Fet de la denúncia: no respectar l’indicació d’una marca vial
groga (Estacionament prohibit amb linea
longitudinal continua).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1431/5401
Cognoms i nom: Salvat Iturbide, Daniel
Adreça: cr. Canovas del Castillo, 27 01
Població: 08190 Sant Cugat del Valles (B)
Vehicle: turisme
Marca: Volkswagen
Model: Polo
Color: Gris
Matrícula/Bastidor: B-6445-WH
Fet de la denúncia: no obeir un senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de prohibit estacionar a partir
de les 19 hores).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.

Expedient: 1399/4599
Cognoms i nom: Polo Berdiez, Elena
Adreça: plça. D’Espanya, 23
Població: 08206 Sabadell (B)
Vehicle: turisme
Marca: Opel
Model: Astra
Color: Granate
Matrícula/Bastidor: Z-0952-BB
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical estatica de prohibit estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.

Expedient: 1438/5268
Cognoms i nom: Moyano Navarro, Rafaela
Adreça: cr. Angel Guimerà, 124 Atic 01
Població: 08223 Terrassa (B)
Vehicle: turisme
Marca: Opel
Model: Astra
Color: Negre
Matrícula/Bastidor: 7080-BKF
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(senyal movil de prohibit estacionar a partir
de les 19 hores).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.

Expedient: 1405/5371
Cognoms i nom: Peña Manton, Maria Carmen
Adreça: cr. Condes Ben-lloch, 170
Població: 08014 Barcelona
Vehicle: turisme
Marca: Seat
Model: Ibiza
Color: Blanc
Matrícula/Bastidor: B-9956-NX
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(senyal vertical estatica de prohibit Estacionar
a partir de les 19 hores fins a les 01 hores
per zona de vianants).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.

Expedient: 1448/5273
Cognoms i nom: Berenguer Priego, Pedro
Adreça: cr. Mayor, 49 Casa
Població: 08232 Viladecavalls (B)
Vehicle: turisme
Marca: Rover
Model: 220 GSi
Color: Blanc
Matrícula/Bastidor: B-1579-PD
Fet de la denúncia: no respectar una senyal de prohibició o
restricció (Senyal movil d’estacionament
prohibit de 19 a 01 hores per zona
peatonal).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
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Expedient: 1470/4636
Cognoms i nom: Martinez Castañeda, Alicia
Adreça: ctra. Barcelona, 367 04 02
Població: 08200 Sabadell (B)
Vehicle: turisme
Marca: Fiat
Model: Punto 55 3P
Color: Blau
Matrícula/Bastidor: B-2278-SS
Fet de la denúncia: estacionar en part de la via reservada a
altres usuaris (Estacionament en pas de
vianants).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1497/5454
Cognoms i nom: Martinez Oliva, Purificación
Adreça: cr. Sant Sebastian, 2 02 01
Població: 08211 Castellar del Vallès (B)
Vehicle: furgoneta-mixta
Marca: Renault
Model: Express 1.9 D
Color: Blanc
Matrícula/Bastidor: B-7226-SB
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de Prohibit Estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1509/5504
Cognoms i nom: López Nieto, Gema
Adreça: av. Abadia de Montserrat, 9
Població: 08780 Pallejà (B)
Vehicle: Tot Terreny
Marca: Opel
Model: Frontera Esport
Color: Vermell
Matrícula/Bastidor: B-1931-ST
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de prohibit estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1548/5462
Cognoms i nom: Molina López, Jordi
Adreça: cr. Francesc Lairet, 9 02 03
Població: 08223 Terrassa (B)
Vehicle: turisme
Marca: Ford
Model: Escort 5P
Color: Blau
Matrícula/Bastidor: B-4034-UU
Fet de la denúncia: no obeir un senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de prohibit estacionar per
convertir-se en zona de vianants de 19.00 a
01.00 hores).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1571/5543
Cognoms i nom: Bertex Euroservicios, S.L.
Adreça: cr. Filadors, 25
Població: 08208 Sabadell (B)
Vehicle: turisme
Marca: Mercedes Benz
Model: 420 E
Color: Blau
Matrícula/Bastidor: B-5625-WV
Fet de la denúncia: estacionar en una zona de càrrega i descàrrega amb l’horari de 07 a 13 hores.
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
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Expedient: 1605/5611
Cognoms i nom: Olalla Sole, Josefa
Adreça: cr. Brutau, 113 A 01 02
Població: 08203 Sabadell (B)
Vehicle: turisme
Marca: B.M.W.
Model: 316 I Serie 3
Color: Gris
Matrícula/Bastidor: B-9116-TK
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de prohibit estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1607/5250
Cognoms i nom: Pacheco Lloris, Dolores
Adreça: cr. Ramoneda, 80 01 03
Població: 08940 Cornellà de Llobregat (B)
Vehicle: turisme
Marca: Ford
Model: Mondeo
Color: Verd-Blau
Matrícula/Bastidor: B-1217-TF
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de prohibit Estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1614/5627
Cognoms i nom: Bonilla Bernal, Eusebio
Adreça: Passatge Llunas, 2 Entlo. 02
Població: 08905 Hospitalet de Llobregat (B)
Vehicle: turisme
Marca: Renault
Model: Laguna
Color: Gris
Matrícula/Bastidor: B-2893-PJ
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de Prohibit estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1622/5617
Cognoms i nom: Anakonrad, S.L.
Adreça: cr. Oñar, 5 Baixos
Població: 08338 Premià de Dalt (B)
Vehicle: turisme
Marca: Mercedes Benz
Model: 300 E
Color: Negre
Matrícula/Bastidor: B-1173-WN
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de prohibit Estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1662/5635
Cognoms i nom: García Cabrera, Rúben
Adreça: cr. Clotet, 13 03 F
Població: 08902 Hospitalet de Llobregat (B)
Vehicle: ciclomotor
Marca: Yamaha
Model: TZR-50
Color: Blau
Matrícula/Bastidor: C-1638-BDK
Fet de la denúncia: no utilitzar la persona denunciada el casc de
protecció homologat.
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1665/4641
Cognoms i nom: Rodriguez Guerrero, Manuel
Adreça: cr. La Miranda, 8 02 04 B
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Població: 08940 Cornellà de Llobregat (B)
Vehicle: turisme
Marca: Opel
Model: Kadett 1.6
Color: Blanc
Matrícula/Bastidor: B-6209-LL
Fet de la denúncia: no obeir una senyal vertical de prohibit estacionar per obres.
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Roda de Barà, 2 de gener de 2002. — L’alcalde, Rafael Ciuró i
Güell.

2002/58 - AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Edicte
D’acord amb el que estableix l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i atès que han estat retornades
per segona vegada, pel servei de Correus les notificacions de les
resolucions d’alcaldia, imposant multes de trànsit contra els
conductors dels vehicles, els quals es relacionen tot seguit, se’ls
notifica mitjançant el present edicte que com a resultat de les actuacions practicades l’existencia de la infracció posteriorment relacionada i en l’exercici de les atribucions que la legislació vigent atribueix a l’alcalde, aquest ha imposat multes per l’import relacionat.
Significant als infractors que l’esmentada multa s’ha de fer efectiva
a la Dipositaria Municipal en el termini de 15 dies a partir del dia en
el que adquireixi efectivitat aquesta notificació, transcorregut aquest
termini incorrerà al recàrrec del 20% i serà efectiva per la via del
constrenyiment.
La qual cosa un notifico perquè en prengueu coneixement i tingui
els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució es definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Tarragona en el termini de dos mesos comptats, des de el dia
següent al de la recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert en els art. 8.1, 14.1.2a, 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de
juliol de 1998, i sense perjudici que pogueu exercir qualsevol altre
recurs que estimeu procedent d’acord amb el que disposa l’art. 58.2,
in fine, de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.

Expedient: 1397/5365
Cognoms i nom: Mimbrero Candalija, Juana
Adreça: cr. Ángel Guimerà, 14 02 02
Població: 43700 El Vendrell (T)
Vehicle: turisme
Marca: Rover
Model: 214 GSi
Color: Vermell
Matrícula/Bastidor: T-0274-AF
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical dinamica de prohibit
Estacionar a partir de les 17.00 hores per
Actes).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1625/5620
Cognoms i nom: Gonzalez Tello, José Antonio
Adreça: cr. Nacis, 21 01 01
Població: 43700 El Vendrell (T)
Vehicle: turisme
Marca: Ford
Model: Courier
Color: Vermell
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Matrícula/Bastidor: T-0512-AH
Fet de la denúncia: estacionar en una zona senyalitzada amb
marca groga longitudinal continua.
Import de la denúncia: 6.000 ptes.
Expedient: 1635/5554
Cognoms i nom: Romero Gonzalez, David
Adreça: cr. Serafí Pitarra, 2 04 04
Població: 43700 El Vendrell (T)
Vehicle: ciclomotor
Marca: Suzuki
Model: Dr Big
Color: Blau
Matrícula/Bastidor: CI-0055
Fet de la denúncia: no utilitzar la persona denunciada el casc de
protecció homologat.
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Roda de Barà, 2 de gener de 2002. — L’alcalde, Rafael Ciuró i
Güell.

2002/59 - AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Edicte
D’acord amb el que estableix l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i atès que han estat retornades
per segona vegada, pel servei de Correus les notificacions de les
resolucions d’alcaldia, imposant multes de trànsit contra els
conductors dels vehicles, els quals es relacionen tot seguit, se’ls
notifica mitjançant el present edicte que com a resultat de les actuacions practicades l’existencia de la infracció posteriorment relacionada i en l’exercici de les atribucions que la legislació vigent atribueix a l’alcalde, aquest ha imposat multes per l’import relacionat.
Significant als infractors que l’esmentada multa s’ha de fer efectiva
a la Dipositaria Municipal en el termini de 15 dies a partir del dia en
el que adquireixi efectivitat aquesta notificació, transcorregut aquest
termini incorrerà al recàrrec del 20% i serà efectiva per la via del
constrenyiment.
La qual cosa un notifico perquè en prengueu coneixement i tingui
els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució es definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Catalunya en el termini de dos mesos comptats, des de el dia
següent al de la recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert en els art. 8.1, 14.1.2a, 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de
juliol de 1998, i sense perjudici que pogueu exercir qualsevol altre
recurs que estimeu procedent d’acord amb el que disposa l’art. 58.2,
in fine, de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.

Expedient: 0396/3897
Cognoms i nom: Solis Nadal, Daniel Rafael
Adreça: cr. Trullols, 12 01
Població: 08035 Barcelona
Vehicle: turisme
Marca: Volkswagen
Model: Passat 1.9 Tdi 5 V
Color: platejat
Matrícula/Bastidor: B-6157-XD
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Senyal de prohibit estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 0856/4545
Cognoms i nom: Moncunill Pons, Serafín
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Adreça: cr. Sant Eduard, 16 C 03 01
Població: 08190 Sant Cugat del Valles (B)
Vehicle: turisme
Marca: AUDI
Model: A3 1.8
Color: Negre
Matrícula/Bastidor: B-8944-SY
Fet de la denúncia: Estacionar en una part de la via reservada a
altres usuaris (Estacionament en zona de
carrega i descarrega).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 0889/4853
Cognoms i nom: Criado Oliver, Silvia
Adreça: pl. Reus, 7 05 04
Població: 08940 Cornellà de Llobregat (B)
Vehicle: turisme
Marca: Fiat
Model: Uno TD
Color: Verd
Matrícula/Bastidor: B-6125-OM
Fet de la denúncia: no obeir una senyal de prohibició o restricció
(Prohibit l’estacionament els dijous de 06.00
a 15.00 hores, per mercat setmanal.
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 0904/4737
Cognoms i nom: López Godoy, Francisco Miguel
Adreça: cr. Bertran i Mositu, 54 B
Població: 08840 Viladecans (B)
Vehicle: turisme
Marca: Daewoo
Model: Lanos
Color: Blanc
Matrícula/Bastidor: B-9614-VJ
Fet de la denúncia: estacionar en part de la via reservada a
altres usuaris (Senyal vertical de carrega i
descarrega de 08 a 13 hores i de 17 a 20
hores).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 0918/4834
Cognoms i nom: Luque Castillo, José
Adreça: cr. Gallecs, 50 03 05
Població: 08100 Mollet del Valles (B)
Vehicle: turisme
Marca: Ford
Model: Escort 5P
Color: Blau
Matrícula/Bastidor: B-4730-UW
Fet de la denúncia: no obeir un senyal de prohibició o restricció
(Senyal vertical de prohibit estacionar).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1009/4895
Cognoms i nom: Galera Ruiz, María Jesús
Adreça: cr. Santa Margarida, 37 casa
Població: 08211 Castellar del Vallès (B)
Vehicle: turisme
Marca: Seat
Model: Cordoba
Color: Gris
Matrícula/Bastidor: B-9671-UX
Fet de la denúncia: no aturar-se a un lloc prescrit per una senyal
d’Stop. No es va detindre al vehicle per
necesitats del servei.
Import de la denúncia: 6.000 ptes.
Roda de Barà, 29 de març de 2001. — L’alcalde, Rafael Ciuró
i Güell.
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2002/60 - AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Edicte
D’acord amb el que estableix l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i atès que han estat retornades
per segona vegada, pel servei de Correus les notificacions de les
resolucions d’alcaldia, imposant multes de trànsit contra els
conductors dels vehicles, els quals es relacionen tot seguit, se’ls
notifica mitjançant el present edicte que com a resultat de les actuacions practicades l’existencia de la infracció posteriorment relacionada i en l’exercici de les atribucions que la legislació vigent atribueix a l’alcalde, aquest ha imposat multes per l’import relacionat.
Significant als infractors que l’esmentada multa s’ha de fer efectiva
a la Dipositaria Municipal en el termini de 15 dies a partir del dia en
el que adquireixi efectivitat aquesta notificació, transcorregut aquest
termini incorrerà al recàrrec del 20% i serà efectiva per la via del
constrenyiment.
La qual cosa un notifico perquè en prengueu coneixement i tingui
els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució es definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
d’Espanya en el termini de dos mesos comptats, des de el dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb
l’establert en els art. 8.1, 14.1.2a, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998,
i sense perjudici que pogueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu
procedent d’acord amb el que disposa l’art. 58.2, in fine, de la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.

Expedient: 1349/3805
Cognoms i nom: Omist Ondinela, Wladimiro
Adreça: Cl. Juan Pablo II, 62
Població: 50009 Zaragoza
Vehicle: turisme
Marca: Volkswagen
Model: Passat
Color: Azul
Matrícula/Bastidor: 2671-BGZ
Fet de la denúncia: circular por una plaza en sentido contrario al
estipulado.
Import de la denúncia: 15.000 ptes.
Expedient: 1364/5349
Cognoms i nom: Alarcon Torres, Juan Francisco
Adreça: Avda. Carlemany, 42 02 03
Població: Les Escaldes (Andorra)
Vehicle: Todo Terreno
Marca: Range
Model: Rover
Color: Dorado
Matrícula/Bastidor: 51647-AND
Fet de la denúncia: Servicio de Grua Completo.
Import de la denúncia: 8.700 ptes.
Expedient: 1365/5350
Cognoms i nom: Alarcon Torres, Juan Francisco
Adreça: Avda. Carlemany, 42 02 03
Població: Les Escaldes (Andorra)
Vehicle: Todo Terreno
Marca: Range
Model: Rover
Color: Dorado
Matrícula/Bastidor: 51647-AND
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Fet de la denúncia: no obedecer una señal de prohibición o
restricción. (Señal circunstancial de prohibido
estacionar a partir de las 19.00 horas, por
motivo concierto).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Expedient: 1594/5484
Cognoms i nom: Ramos Moreno, Marcelino
Adreça: plaza de Vito, 3
Població: 11404 Jerez de la Frontera (Cadiz)
Vehicle: turisme
Marca: Opel
Model: Frontera
Color: Gris
Matrícula/Bastidor: B-9638-WB
Fet de la denúncia: no obedecer una señal de prohibición o
restricción (Señal vertical de prohibido estacionar de 19 a 01 horas).
Import de la denúncia: 9.000 ptes.
Roda de Barà, 2 de gener de 2002. — L’alcalde, Rafael Ciuró i
Güell.

2002/172-U - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte
Aprovat inicialment per la Comissió de Govern, en la seva sessió
del dia 10 de desembre del 2001, el plec de clàusules economicoadministratives particulars que regirà l’adjudicació, pel procediment
obert mitjançant concurs, del contracte per al subministrament de dos
vehicles per a l’àmbit de serveis territorials, s’exposa al públic durant
el termini de 15 dies, comptat des del següent al de la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a
efectes de presentació de possibles reclamacions i/o al·legacions
que es creguin oportunes.
Si no hi ha cap tipus de reclamació durant el termini assenyalat,
el plec de condicions es considerarà aprovat definitivament.
Simultàniament es convoca l’acte licitatori que es durà a terme
amb subjecció al què seguidament s’expressa, en el benentès que, en
cas de formular-se reclamacions al plec de condicions, la licitació
s’ajornarà fins que aquestes es resolguin i se n’anunciï de nou la
convocatòria.
Es convoca concurs per a la contractació per al subministrament
de dos vehicles per a l’àmbit de serveis territorials, que es durà a
terme amb subjecció al que seguidament s’expressa:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament del Vendrell.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria-Contractació.
2.
a)
b)
c)

Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: el subministrament de dos vehicles.
Lloc de lliurament: el Vendrell.
Durada: el subministrament s’ha d’efectuar amb un mes.

3.
a)
b)
c)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació.
No s’estableix tipus de licitació.
5. Garanties:
Provisional: 1.202,02 euros.
Definitiva: el 4 per cent del preu total d’adjudicació.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Obtenció de documentació i informació:
Entitat: Ajuntament del Vendrell. Secretaria-Contractació.
Domicili: plaça Vella núm. 1
Localitat i codi postal: el Vendrell - 43700.
Telèfon: 977 16 64 04.
Fax: 977 66 11 79.
E-mail: contractacio@elvendrell.net
Data límit d’obtenció de documents i informació: no s’estableix.

7. Requisits específics del contractista:
No es requereixen
8. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: el termini de presentació de proposicions serà de vint-i-sis dies naturals, comptats a partir del
següent al d’inserció de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona o bé al Diari Oficial de la Generalitat.
Si l’últim dia recaigués en dissabte, dia inhàbil o festiu, les
pliques es lliuraran el primer dia hàbil següent.
b) Documentació que integrarà les ofertes: l’establerta a la
clàusula 15 del plec regulador, en dos sobres anomenats A i B.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament del Vendrell, Secretaria, de 10 a 14 hores.
Domicili: plaça Vella núm. 1.
Localitat: el Vendrell - 43700.
Les proposicions que vulguin presentar-se per correu hauran
de tenir entrada a la corporació abans de l’hora de finalització de presentació de proposicions i constar al Llibre de
Registre.
d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant un
termini de 3 mesos.
9.
a)
b)
c)
d)

Obertura de les ofertes:
Entitat: sala d’actes de l’Ajuntament del Vendrell.
Domicili: plaça Vella núm. 1.
Localitat: el Vendrell.
Data i hora: l’obertura de les proposicions econòmiques es
farà a les 13 hores del següent dia hàbil a aquell en què finalitzi el termini de presentació de proposicions, llevat que coincidís en dissabte, dia inhàbil o festiu, cas en el qual es traslladaria al següent dia hàbil.

10. Model de proposició:
La proposició es formularà segons el model adjunt al plec de
clàusules.
11. Despeses dels anuncis:
Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de qui en resulti
adjudicatari.
El Vendrell, 8 de gener de 2002. — L’alcalde, Benet Jané Palau.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
2001/14044 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE EL VENDRELL

Edicto
D. Andrés Enrech Verde, secretario del Juzgado de Primera Instancia
n.º 2 de El Vendrell,
Hago saber: que en el proceso de ejecución seguido en dicho
Juzgado con el n.º 150/2001 a instancia de Caixa d’Estalvis i
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Pensions de Barcelona, contra José Antonio Acosta Acosta y María
Estrella Arahuete Gil, sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación, se enumeran a continuación.
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4. 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.
5. La subasta se celebrará por lotes independientes de acuerdo
con la formación que consta en autos.
6. La publicación del presente edicto servirá de notificación en
forma a los demandados no hallados y/o a los ignorados ocupantes.
7. Para el caso de no poderse celebrar la subasta en el día
señalado, se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora.
Los autos y la certificación registral de cargas y última inscripción
vigente estarán de manifiesto en secretaría, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación.
Las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio de remate.

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
Vivienda unifamiliar. Casa aislada, sita en el término de Banyeres,
construida sobre parte de un terreno o solar, hoy calle de los Tilos, 5,
de figura rectangular, de superficie 41,83 metros cuadrados, y que
corresponde a la parcela n.º 289 de la manzana n.º 38 de la urbanización Ciudad Jardín Semintensiva de la urbanización El Priorato
de Banyeras. Consta la casa de: planta baja, destinada a vivienda,
con una superficie construida de 84,46 metros cuadrados, siendo su
superficie útil de 68,50 metros cuadrados, y en la que se ubica el
comedor-estar, cocina, tres dormitorios, baño, hall, recibidor y
porche, con escalera de acceso a la otra planta, y una planta más
de alzada, que tiene una superficie construida de 13,70 metros
cuadrados y una superficie útil de 7,96 metros cuadrados, constando
únicamente de estudio. La superficie total construida es de 98,16
metros cuadrados, y la diferencia entre la superficie construida y la
del solar, donde está enclavada, está destinada a patio y jardín.
Linda: al norte, en línea recta de 28,20 metros, con porción
adquirida por Rafael Puello; al sur, en línea recta de 25,90 metros
con Jorge garcía; al este, en línea asimismo recta de 15,50 metros,
con avenida de los Tilos, y al oeste, en línea recta de 15,50 metros,
con parcela 261. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de El
Vendrell en el tomo 469, libro 31 de Bañeras, folio 136, finca
1.205, inscripción 9.ª de hipoteca.
Valor tipo de la finca a subastar: 16.791.250 ptas.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sita en c/ Nou,
86, 2.º piso, de El Vendrell, el próximo día 4 de marzo de 2002, a
las 10 horas, pudiendo acudir cualquiera de los postores (art. 673
LECn).

Y para que conste y sirva de notificación en forma a los demandados José Antonio Acosta Acosta y María Estrella Arahuete Gil e
ignorados ocupantes de la finca de autos, libro el presente, en El
Vendrell, a 13 de diciembre de 2001. — El secretario judicial
(ilegible).

JUTJATS SOCIAL
2002/31 - JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE BARCELONA

Cédula de citación
Por la presente cédula de citación en méritos de providencia de
fecha 17-12-01 en autos instruido por este Juzgado de lo Social
n.º 2, a instancia de Mutual Cyclops, contra Ángel García Calleja y
otros, en reclamación de div. Seguridad Social, seguido con el
número 711/01, se cita a la mencionada empresa Ángel García
Calleja, de ignorado paradero, para que comparezca en la sala de
la audiencia de este organismo, sito en esta ciudad, Ronda de San
Pedro, 41, el próximo día 7-2-02, a las 11 de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso
de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria,
se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el
juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona, a los efectos pertinentes.

Condiciones de la subasta:
1. Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Identificarse de forma suficiente.
b) Presentar resguardo de que han depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado en el BBVA número
4238 0000 18 0150 01 de El Vendrell, oficina 241, cantidad no
inferior al 30 por 100 del precio que sirve de tipo.
2. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.
3. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado y con las condiciones
expresadas anteriormente, depositándose en la mesa del Juzgado
junto con el resguardo de la consignación efectuada, según el
apartado 1b.

Barcelona, 17 de diciembre de 2001. — El secretario (ilegible).
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