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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

2011/7858 – SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN TARRAGONA

Seguridad Ciudadana

Edicto

LICENCIA DE ARMAS TIPO E
Para dar cumplimiento al art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre de 1992) y por haber resultado infructuosa la notificación
personal en su domicilio, se hacen públicas, a través del Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona, las resoluciones dictadas en los
procedimientos de revocación incoados y en los procedimientos de
solicitud de licencia de armas tipo E, advirtiendo a los interesados
que se relacionan a continuación, de que, contra estas resoluciones
que son firmes en la vía administrativa, podrá interponerse, potestati-
vamente, ante esta Subdelegación del Gobierno, recurso de repo-
sición, en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de
la publicación del presente boletín oficial, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente de
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Acto notificado: resolución revocación l. armas
Expte. Nombre y apellidos D.N.I. Localidad Provincia
40/2011 Agustí SAMPER REVERTE 40914776F AMPOSTA Tarragona
41/2011 José Manuel SANSANO LAVALL 47855001M STA BARBARA Tarragona
42/2011 Juan Enrique SANCHO FERRE 40930396X STA BARBARA Tarragona

Acto notificado: resolución denegación l. armas
Expte. Nombre y apellidos D.N.I. Localidad Provincia
35/2011 Roberto Maria FURIOSI X4970407S SALOU Tarragona
48/2011 Jesús JIMENEZ LEBRANCON 39682253P STA OLIVA Tarragona

Tarragona, 28 de junio de 2011. --- EL DELEGADO DEL
GOBIERNO EN CATALUÑA P.D. Resolución 17-5-05, Apart. 2º.2.,
BOP 27/05/2005, EL SECRETARIO GENERAL, Carlos Miranda
Ruiz de Gordejuela.

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

2011/7874 – DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN TARRAGONA

Secretaría General

Anunci 10/2011

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, no siendo posible prac-
ticar las notificaciones por causas no imputables a la Administración
y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación
exigidos en el citado artículo, por el presente anuncio se cita a: 

NIF INTERESADO DOMICILIO PROCEDIMIENTO
Y0792661A NDIAYE, MODOU MOKHTAR Sant Tomas, 50 1er 3a – 

S.CARLES RÀPITA Fraccionamiento deuda 37/2011 
Y1570134F DANIEL, ANTHONY Riu Segre, 3 Campclar- TARRAGONA Fraccionamiento deuda 39/2011 

para ser notificados por comparecencia del acto administrativo
derivado del procedimiento que se relaciona.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el
plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en la
Delegación de Economía y Hacienda –Secretaria General---, 2ª
planta, Rambla Nova 93 de Tarragona, al efecto de practicarse la
notificación pendiente en el procedimiento tramitado por esta
Delegación de Economía y Hacienda.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento señalado para comparecer.

Tarragona, 30 de junio de 2011.--- La delegada de Economía y
Hacienda, M. Rosa Llorach Canosa.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

2011/8187 – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA 
DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ

5 DE JULIOL DE 2011 

Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 1 de juliol
de 2011.

Tarragona, 5 de juliol de 2011. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2011/8188 – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOVERN

5 de juliol de 2011 

Aprovar l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 1 de juliol
de 2011. 

Tarragona, 5 de juliol de 2011. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

2011/8024 – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Servei d’Assistència al Municipi - SAM

Anunci

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 1
de juliol de 2011, ha aprovat les quanties màximes disponibles per
a cada un dels procediments de selecció que s’indiquen i que són el
resultat de l’ampliació dels imports aprovats per acord de la Junta de
Govern de 28 de gener de 2011, i la incorporació dels suplements
de crèdit aprovats per acord del Ple de la Diputació de data 29
d’abril de 2011:
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Crèdit pressupostari Import màxim total 2a. selecció Import màxim total 3a. selecció
1010-942-46201 120.000 euros més quantia addicional 50.000 euros més quantia addicional 

incorporada de l’anterior selecció. incorporada de l’anterior selecció.
1010-942-76200 120.000 euros més quantia addicional 49.000 euros més quantia addicional 

incorporada de l’anterior selecció. incorporada de l’anterior selecció.

Es publiquen els crèdits totals disponibles per a cada selecció. La
distribució definitiva total va ser publicada anteriorment amb caràcter
previ a la resolució de la concessió, d’acord amb el que regula l’ar-
ticle 58.5 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Tarragona, 1 de juliol de 2011. --- La secretària general, Pilar
Sánchez Peña.

AJUNTAMENTS

2011/7522 – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte de citació als interessats per a ésser
notificats per compareixença

No havent estat possible realitzar la notificació als interessats o
als seus representants, per causes no imputables a aquesta adminis-
tració, i després de deixar constància a l’expedient de les
circumstàncies d’haver intentant realitzar-les en dues ocasions, en
compliment del que disposa l’art. 61 de la Llei 30/1992, es cita als
habitants més avall indicats perquè compareguin, per tal de notificar-
los les actuacions que els afecten en relació al procediment que
s’indica:

Procediment/Expedient: padró habitants – 409/11
Habitant Núm. Document
Joao Da Assunçao Da Silva De Castro Valença G715345

La tramitació del procediment esmentat, relatiu a la notificació
individual corresponent, es duu a terme al departament de Padró
d’Habitants de l’Ajuntament de l’Arboç, situat al c. Major, 26 de
l’Arboç.

Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer
per a ésser notificats en el departament d’estadística, situat a l’en-
trada de l’Ajuntament, en el termini de quinze dies, comptadors des
del següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.

S’adverteix que a partir del dia següent d’haver transcorregut l’es-
mentat termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà prac-
ticada a tots els efectes.

Contra l’objecte d’aquest edicte, es podrà interposar recurs de
reposició previ al  contenciós administratiu en el termini d’un mes, a
comptar des del dia en que tingui efectivitat la notificació.

L’Arboç, 17 de juny de 2011. --- L’alcalde, Joan Sans Freixas.

2011/7525 – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte de citació als interessats per a ésser
notificats per compareixença

No havent estat possible realitzar la notificació als interessats o
als seus representants, per causes no imputables a aquesta adminis-
tració, i després de deixar constància a l’expedient de les
circumstàncies d’haver intentant realitzar-les en dues ocasions, en
compliment del que disposa l’art. 61 de la Llei 30/1992, es cita als
habitants més avall indicats perquè compareguin, per tal de notificar-

los les actuacions que els afecten en relació al procediment que
s’indica:

Procediment/Expedient: padró habitants – 446/11
Habitant Núm. Document
Crisanto Llorente de l Fuente 11362753V

La tramitació del procediment esmentat, relatiu a la notificació
individual corresponent, es duu a terme al departament de Padró
d’Habitants de l’Ajuntament de l’Arboç, situat al c. Major, 26 de
l’Arboç.

Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer
per a ésser notificats en el departament d’estadística, situat a l’en-
trada de l’ajuntament,  en el termini de quinze dies, comptadors des
del següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.

S’adverteix que a partir del dia següent d’haver transcorregut l’es-
mentat termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà prac-
ticada a tots els efectes.

Contra l’objecte d’aquest edicte, es podrà interposar recurs de
reposició previ al  contenciós administratiu en el termini d’un mes, a
comptar des del dia en que tingui efectivitat la notificació.

L’Arboç, 15 de juny de 2011. --- L’alcalde, Joan Sans Freixas.

2011/7582 – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte de citació als interessats per a ésser
notificats per compareixença

No havent estat possible realitzar la notificació als interessats o
als seus representants, per causes no imputables a aquesta adminis-
tració, i després de deixar constància a l’expedient de les
circumstàncies d’haver intentant realitzar-les en dues ocasions, en
compliment del que disposa l’art. 61 de la Llei 30/1992, es cita als
habitants més avall indicats perquè compareguin, per tal de notificar-
los les actuacions que els afecten en relació al procediment que
s’indica:

Procediment/Expedient: padró habitants – 416/11
Habitant Núm. Document
Simion Pintican X3402125B

La tramitació del procediment esmentat, relatiu a la notificació
individual corresponent, es duu a terme al departament de Padró
d’Habitants de l’Ajuntament de l’Arboç, situat al c. Major, 26 de
l’Arboç.

Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer
per a ésser notificats en el departament d’estadística, situat a l’en-
trada de l’ajuntament,  en el termini de quinze dies, comptadors des
del següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.

S’adverteix que a partir del dia següent d’haver transcorregut l’es-
mentat termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà prac-
ticada a tots els efectes.

Contra l’objecte d’aquest edicte, es podrà interposar recurs de
reposició previ al  contenciós administratiu en el termini d’un mes, a
comptar des del dia en que tingui efectivitat la notificació.

L’Arboç, 17 de juny de 2011. --- L’alcalde, Joan Sans Freixas.

2011/7793 – AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte de citació als interessats per a ésser
notificats per compareixença

No havent estat possible realitzar la notificació als interessats o
als seus representants, per causes no imputables a aquesta adminis-
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tració, i després de deixar constància a l’expedient de les
circumstàncies d’haver intentant realitzar-les en dues ocasions, en
compliment del que disposa l’art. 61 de la Llei 30/1992, es cita als
habitants més avall indicats perquè compareguin, per tal de notificar-
los les actuacions que els afecten en relació al procediment que
s’indica:

Procediment/Expedient: padró habitants – 468/11
Habitant Núm. Document
Maria Dolores Romagosa Palau 35047632W
Carla Sanchez Romagosa 47600000M
Francisco Sanchez Gatell 77290846J

La tramitació del procediment esmentat, relatiu a la notificació
individual corresponent, es duu a terme al departament de Padró
d’Habitants de l’Ajuntament de l’Arboç, situat al c. Major, 26 de
l’Arboç.

Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer
per a ésser notificats en el departament d’estadística, situat a l’en-
trada de l’ajuntament, en el termini de quinze dies, comptadors des
del següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.

S’adverteix que a partir del dia següent d’haver transcorregut l’es-
mentat termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà prac-
ticada a tots els efectes.

Contra l’objecte d’aquest edicte, es podrà interposar recurs de
reposició previ al Contenciós Administratiu en el termini d’un mes, a
comptar des del dia en que tingui efectivitat la notificació.

L’Arboç, 23 de juny de 2011. --- L’alcalde, Joan Sans Freixas.

2011/7867 – AJUNTAMENT DE BOT

EDICTE

Declaració anual de béns i activitats en compliment de l’article
75.7 LRBRL.

Mitjançant el present edicte es fa pública la Diligència de la
Secretaria de l’Ajuntament de Bot, que es transcriu a continuació:

“DILIGÈNCIA per fer constar que els membres de l’Ajuntament de
Bot han formulat declaració dels seus béns patrimonials i activitats, en
compliment dels que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985. de 2
d’abril, de bases de règim local, manifestant sota la seva responsa-
bilitat que les dades exposades són rigorosament certes.”

Aquestes declaracions es troben a disposició dels/ de les inte-
ressats/des a la Secretaria d’aquest Ajuntament, ubicada a la plaça
de l’Església núm. 1 de Bot, de dilluns a divendres, en horari de 9 a
14 h.

Bot, 29 de juny de 2011. --- El secretari, Eduard Ena.

2011/7853 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Anunci

D’acord amb l’article 72 del Reial Decret 1690/1986, de 11
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de població i demarcació de
els entitats locals, modificat pel Reial Decret 2612/1986, de 20 de
desembre, aquest Ajuntament ha procedit a la incoació d’ofici dels
expedients, per tal de donar de baixa en el padró municipal d’habi-
tants a les persones que tot seguit es relacionen:

NOM 1R COGNOM 2N COGNOM DOCUMENT
BERNARD YVES ADAM X02653707J
CRISTISAN ADRIAN AGTERBERG NE 6405125

NOM 1R COGNOM 2N COGNOM DOCUMENT
EMIL ALBERT X00015441P
DIANA ARRANZ SANTAMARIA 26638664
MIKAEL HICHAM BAHRAOUI A1136226
MARTIN BAUER X01917455Z
ADOLFO ALEJANDRO BERKHAN ANTEZANA X05002668F
JHON BRETON X00115535Y
VERONICA DEL VALLE CASTELLANO X06119333E
MANUEL SEGUNDO CASTILLO MORALES X01420169B
LYDIE DEL BARRIO 30934300376
GABRIEL ARNALDO DIAZ X05356588A
ROCIO BELEN DIAZ X05458497E
ACHRAF EL MESBAHI EL BTEHI X01523677L
EMMANUELLE HELENE FARGES X03426010E
VIRGINIE NICOLE FOUCAUD X02048796W
GERARDO LUIS GIORGI RUFFINO 807249 Z
ROSA ALEJANDRA GUERRA 26049857N
MIMOUN HADDOUTI X03208005B
ULRIKE HALFMANN 4281068388
MAREK HREHOR 33141894
MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ CAMACHO X05662691E
MARIA CARMEN KORNREDER 6005464726
KLAUS CARLO KORNREDER 6005464578
PHILIPPE ROGER LE JOLY X03898537Z
JENNY MARI LUNDSTROM 78109086
JANTJE WILLEMINA MARCUS 40012525
ANTONIO JAVIER MIGLIACCIO 694839 W
SUSANNE RUTH MOORE 29231329
JADE LEIGH MOORE 38389210
JAMIE LEE MURTHA 0
COLIN NICHOLAS MURTHA 29219957
MARIE OLAHOVA X03062915M
LUZ MARINA PALOMEQUE MORENO X02677300P
LAURA ELIZABETH PAPWORTH X03744450G
JAVIER DARIO PASCUAL X05973201D
JENNIFER PATZL 0
LENKA PAWLASOVA 45148286
HILARY PICKLES X00802525D
FABIO VITO RAPISARDA X05414728E
ROSA ESTHER ROMERO X05458474E
ALAIN JEAN MICHEL ROQUES X04309889B
JORGE OSCAR RUIZ X03021331M
ZANETA SAIBI EDDAYRI 4393991
DAVID SAKMAR 35443584
MARIA CRISTINA SANTANDER X05675637L
RUDOLF SCHMARSOCH X00642756K
EMANUEL ANGEL SILLA X06944661H
KAROLINA TANSKA AA9561765
MARTINA WALCZAK X03062930C
WESLAW PAWEL ZYCHOWICZ X04869606T

La notificació a les persones interessades ha estat intentada al
domicili on figuren empadronades sense que s’hagi obtingut cap
resposta. Al no haver estat possible la notificació als interessats, es
publica el present anunci, segons estableix l’art. 59.5 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i es comunica als inte-
ressats, mitjançant aquest medi, que és un acte de tràmit i no suscep-
tible de recurs, i que disposen de quinze dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la publicació, per examinar l’expedient i presentar
al·legacions, d’acord amb l’art. 84.2 de la mateixa llei. Si es vol
impugnar caldrà fer-ho contra l’acte que posi fi a l’expedient.

Per aquest motiu les persones indicades poden adreçar-se a
l’Ajuntament de Calafell, al Departament d’Estadística, ubicat al c/
Bisbe Català, 7, en horari de 9 a 14:00 hores, de dilluns a
divendres.

Tanmateix, s’informa que, transcorregut l’esmentat termini per
examinar l’expedient i presentar al·legacions, si l’interessat no mani-
festa expressament la seva conformitat amb la baixa, aquesta es
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portarà a terme amb l’informe favorable del Consell d’empadro-
nament, d’acord amb l’art. 85.e del Reial Decret 1690/1986, de
11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demar-
cació de les entitats locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996,
de 20 de desembre.

Com a conseqüència de la petició d’informe al consell d’empa-
dronament, el termini per a resoldre els procediments indicats
quedarà en suspens, pel temps que transcorri entre la sol·licitud de
l’esmentat informe i la seva recepció, tenint en compte que aquest
termini no podrà superar els tres mesos, segons estableix l’article
42.5, lletra c) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Calafell, 28 de juny de 2011. --- La secretària acctal., Àgueda
Subirana Álvarez.

2011/7921 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte

Al no haver-se presentat reclamacions ni suggeriments, l’acord
d’aprovació inicial del Reglament de les biblioteques municipals de
Calafell esdevé d’aprovació definitiva, per la qual cosa, s’exposa al
públic d’acord amb l’art. 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, amb el seu text íntegre, per
tal d’adquirir plena vigència.

Calafell, 27 de juny de 2011. --- La secretària acctal., Àgueda
Subirana Àlvarez.

BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE CALAFELL
NORMATIVA

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
L’objecte d’aquest reglament és establir les normes fonamentals

necessàries que han de regir l’ordre intern de les biblioteques muni-
cipals de Calafell, i també garantir uns serveis que en facilitin l’orga-
nització i el funcionament a partir del dret dels ciutadans i ciutadanes
a l’accés a la informació.

Article 2
La missió de les biblioteques municipals de Calafell és la de faci-

litar a tots els ciutadans i ciutadanes sense excepció l’accés lliure al
coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació i la de
contribuir a dinamitzar el municipi utilitzant totes els recursos al seu
abast.

Les biblioteques del municipi de Calafell són serveis d’informació
públics i gratuïts, oberts a tothom, amb especial atenció als habitants
de Calafell i de Segur.

CAPÍTOL II. ACCÉS

Article 3
1. L’accés a la biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom.
2. Quan sigui estrictament necessari, els responsables de les

biblioteques, amb autoritat delegada de les institucions municipals,
podran establir limitacions a aquest principi.

3. Els menors de vuit anys només podran accedir-hi acompanyats
per un adult que se’n responsabilitzi. En cas que es quedin sols, les
biblioteques no es responsabilitzaran del control i sortida dels menors
d’edat.

4. No es permet l’entrada d’animals a la biblioteca, amb l’ex-
cepció dels gossos guia.

5. No es permet l’entrada amb objectes personals voluminosos.

6. El personal de la biblioteca pot demanar la identificació dels
usuaris i usuàries quan ho consideri necessari.

7. Les biblioteques no es fan responsables de les pertinències
dipositades als armaris del vestíbul.

8. Els objectes que es descuidin a la biblioteca es guardaran
durant dos mesos.

CAPÍTOL III. HORARIS

Article 4
Les biblioteques de Calafell romandran obertes al públic els dies

i les hores que s’indiquen públicament i que podran ser modificats en
funció de les necessitats del servei.

CAPÍTOL IV. DRETS DELS USUARIS I USUÀRIES

Article 5
Dret a rebre suport
Els usuaris i usuàries poden demanar ajut al personal de les biblio-

teques, que els prestarà el suport necessari per facilitar-los l’ús dels
serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca del fons.

Article 6
Dret d’opinió
1. Les biblioteques disposen d’una bústia de suggeriments per

facilitar l’expressió tant de propostes com de queixes.
2. El personal bibliotecari recollirà els suggeriments i les queixes

que se li facin.
3. Tant les queixes com els suggeriments realitzats pels usuaris i

usuàries seran traslladats periòdicament a la Regidoria de Cultura.

Article 7
Dret de participació
1. La biblioteca escoltarà i consultarà amb les entitats, moviments

cívics i agents socials del territori, en relació al funcionament i la
programació d’activitats de les biblioteques.

2. En l’ampliació i renovació del fons bibliogràfic i audiovisual i
en l’aplicació de la política d’adquisicions, es tindran en compte les
desiderates expressades pels usuaris i usuàries.

Article 8
Dret d’informació
1. Els usuaris i usuàries de les biblioteques tindran dret a sol·licitar

informació sobre el fons de què disposen les biblioteques, el seu
funcionament i la normativa.

2. Les consultes telefòniques sobre el fons de la biblioteca
s’atendran en funció de la disponibilitat del personal.

3. La present normativa restarà a disposició de tots els usuaris i
usuàries perquè la puguin consultar. Com a mínim un resum d’aquesta
normativa s’exposarà en un lloc visible de les biblioteques. Així
mateix s’exposarà l’horari d’atenció al públic i dels serveis amb
horaris restringits.

4. S’anunciaran les activitats i els actes que s’organitzin amb el
temps suficient i de la forma més convenient per garantir la seva
difusió entre el major nombre possible de gent.

CAPÍTOL V. DEURES DELS USUARIS I USUÀRIES

Article 9
Per tal de gaudir de les biblioteques en les millors condicions:
1. Es respectaran els altres usuaris i usuàries, el fons i els béns de

les biblioteques.
2. Les biblioteques declinen tota responsabilitat sobre els béns

personals dels usuaris i usuàries.
3. Es mantindrà una actitud correcta i es romandrà en silenci.
4. En acabar la consulta d’un document es deixarà en un dels

llocs destinats a aquest ús.
5. Els usuaris i usuàries s’hauran d’abstenir de:

- Menjar o beure.
- Escriure o fer senyals en cap document.
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- Reservar punts de lectura.
- Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i

immobles que integren el conjunt de les biblioteques.
- Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de les biblio-

teques.
- Realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris i

usuàries o entorpir el funcionament normal de les biblio-
teques.

- Connectar els telèfons mòbils sense mode silenciat, i
contestar les trucades dins les instal·lacions.

6. Els usuaris i usuàries hauran de complir la normativa de les
biblioteques i els seus serveis.

CAPÍTOL VI. SERVEI DE CONSULTA I PRÉSTEC 

Article 10
1. Tots els materials que integren el fons de les biblioteques

podran ser consultats.
2. Tots els materials que integren el fons de les biblioteques

podran ser objecte de préstec, a excepció de les obres de clta
general o d’ús freqüent, els documents exhaurits o difícilment reem-
plaçables, els diaris i els últims números de les revistes.

3. El servei de préstec serà gratuït i obert a tots els ciutadans i
ciutadanes.

4. Les biblioteques es reserven el dret de restringir temporalment
o definitivament el servei de préstec a aquells usuaris i usuàries que
incompleixin la normativa.

5. El servei de préstec permetrà emportar-se, alhora, 30 docu-
ments, distribuïts de la següent forma:

15 llibres
5 DVD
5 CD
5 revistes

6. Els CD dobles o més constaran com a 1 document i els CD-
ROM es comptabilitzaran com a CD o llibres.

7. El termini de préstec serà de 30 dies per a tots els materials.
8. Es podran demanar fins a 2 pròrrogues per al mateix termini

que el préstec sempre que no hi hagi cap reserva feta per un altre
usuari o usuàries. La pròrroga es podrà efectuar personalment a la
biblioteca o mitjançant correu electrònic.

9. Es podran demanar fins a 5 reserves de documents del fons
propi o del de qualsevol biblioteca de la xarxa de la Generalitat. Per
fer la reserva s’ha d’anar personalment a qualsevol de les biblio-
teques del municipi. 

10. No seran susceptibles de ser reservats els documents que en
ser rars o exhaurits no es puguin obtenir fàcilment.

11. Els documents amb reserva es guardaran 5 dies a l’usuari o
usuària que l’ha sol·licitat. Passat aquest termini, els documents no
prestats retornaran a la seva ubicació.

12. Per gaudir del servei de préstec s’haurà d’estar en possessió
del carnet de préstec, que serà imprescindible per retirar qualsevol
document. 

13. El carnet de la biblioteca, personal i intransferible, se
sol·licitarà personalment a les biblioteques i s’obtindrà a l’acte i gratuï-
tament, després de facilitar les dades personals, mitjançant la presen-
tació d’un document identificatiu com DNI, passaport o permís de
conduir.

14. L’usuari o usuària comunicarà qualsevol canvi en les dades
facilitades.

15. El carnet de préstec podrà ser utilitzat a totes les biblioteques
públiques de Catalunya que tinguin automatitzat el sistema de
préstec.

16. El titular del carnet de préstec serà l’únic responsable dels
documents retirats en préstec i, per tant, vetllarà per la seva integritat
i bona conservació i advertirà el personal de les biblioteques de qual-
sevol desperfecte que hi observi.

17. L’usuari o usuària que retorni un document malmès o no el
retorni estarà obligat a restituir-lo per un exemplar de les mateixes
característiques.

18. En cas que no es restitueixi el document, l’usuari o usuària
n’abonarà l’import establert segons preus públics vigents. 

19. Els duplicats del carnet de préstec, tret que se’n justifiqui
documentalment la sostracció o pèrdua, estaran subjectes a
pagament dels preus públics vigents.

20. En acabar el termini de préstec, les biblioteques requeriran el
retorn del document corresponent a l’usuari o usuària que tingui
pendent la devolució. Mentre desatengui aquest requeriment no
podrà fer ús d’aquest servei.

21. El retard en la devolució dels documents prestats serà motiu
de sanció: s’aplicarà un punt de penalització per dia de retard i per
document en préstec. Un cop s’arribi als 90 punts, el carnet quedarà
bloquejat durant 15 dies. Passat aquest temps, el carnet tornarà a ser
operatiu.

CAPÍTOL VII. SERVEI DE REPROGRAFIA

Article 11
Les biblioteques ofereixen a les persones usuàries un servei de

reprografia amb què podran obtenir fotocòpies únicament dels docu-
ments que pertanyen a les Biblioteques. 

1. Aquest servei és de pagament segons preus públics vigents.
2. Els usuaris i usuàries del servei observaran les normes legals

vigents en matèria d’escrits, publicacions, reproduccions o còpies.

CAPÍTOL VIII. SERVEI D’INTERNET

Article 12
1. El servei d’Internet serà gratuït i de lliure accés als usuaris i

usuàries amb carnet de biblioteques.
2. L’objectiu del servei serà garantir la possibilitat d’accés a

Internet a tota la població i potenciar-ne la utilització i el coneixement.
Per tant no estarà permesa la seva utilització per jugar ni xatejar.
Tampoc està permès l’accés a webs amb contingut pornogràfic, que
atemptin contra els drets humans o que indueixin a la violència.

3. Els usuaris i usuàries de fins a 10 anys han d’estar acom-
panyats durant la consulta d’un responsable major de 18 anys.

4. Els usuaris i usuàries d’entre 10 i 14 anys han de portar l’au-
torització de pares o tutors.

5. En una sessió de consulta/treball no hi podran participar més
de dues persones simultàniament.

6. Les biblioteques podran establir un horari restringit del servei.
7. Les biblioteques podran establir una llista d’espera diària.
8. Les biblioteques podran establir un sistema per regular les

sol·licituds de suport del personal bibliotecari.
9. Les biblioteques en podran restringir el servei amb l’objectiu de

garantir-ne l’accessibilitat al major nombre d’usuaris i usuàries.
10. L’excessiva demanda del servei provocarà que es prioritzi l’ús

per a consulta bibliogràfica i l’ús cultural o d’interès pedagògic sobre
l’ús estrictament lúdic.

11. Per utilitzar un ordinador de les biblioteques, l’usuari o
usuària haurà d’entregar el carnet de la biblioteca o un altre
document identificatiu al personal del taulell.

12. En el cas de ser un usuari o usuària amb carnet de la
biblioteca no es podrà tenir material en demora o sanció.

13. L’usuari o usuària és responsable que les còpies de qualsevol
tipus d’informació que realitzi utilitzant maquinària de les biblioteques
siguin lícites, d’acord amb la legislació vigent sobre drets d’autor.

14. Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport
magnètic o imprès dins dels límits que permet la legislació vigent. El
preu de cada full imprès vindrà determinat pel preu públic corres-
ponent.

15. L’usuari o usuària es farà responsable dels desperfectes que
pugui ocasionar per mal ús i se li cobraran les despeses que ocasioni.

CAPÍTOL IX. VISITES GUIADES

Article 13
1. El servei de visites guiades a les biblioteques és un recurs

inicialment dissenyat per a l’ús docent i pedagògic. Per tant, està
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adreçat, en primera instància, als centres educatius de la població
que ho sol·licitin en la forma que s’estableixi a tal fi.

2. També podran sol·licitar i concertar visites guiades altres
col·lectius directament a la biblioteca.

Les visites guiades les realitzarà el personal bibliotecari en el
temps i forma que s’estableixi a tal fi.

CAPÍTOL X. ACTIVITATS

Article 14
1. Les activitats que s’organitzin a les biblioteques seran de lliure

accés a tots els ciutadans i ciutadanes. Per motius de capacitat o en
cas d’estar dirigides a un sector de públic determinat es prioritzarà i
limitarà l’accés a les activitats.

2. Les activitats seran gratuïtes sempre que no es fixin preus
públics perquè siguin de caràcter especial, interès restringit o per
necessitat d’autofinançament.

3. En el cas que es prevegi que el desenvolupament de les acti-
vitats afectarà els altres serveis, s’haurà de comunicar amb la suficient
antelació als usuaris.

CAPÍTOL XI. DONACIÓ DE FONS

Article 15
1. Les biblioteques públiques de Calafell agraeixen els donatius

que s’adeqüin a la seva política de desenvolupament de la
col·lecció, que suposin un benefici per al seu fons, siguin d'interès per
als seus usuaris i usuàries i que compleixin els següents criteris:

- Obres en bon estat de conservació, en català o castellà, de
nivell divulgatiu i editats per autors i editorials reconeguts,
com a regla general.

- Obres de ciències que no superin els 3 anys d’antiguitat.
- Obres d’humanitats que no superin els 5 anys d’antiguitat.
- Obres de ficció en qualsevol llengua, en bon estat de

conservació i que la biblioteca no tingui.
- Obres de referència com ara diccionaris i enciclopèdies

que no superin els 3 anys d’antiguitat.
- Obres sobre Calafell i el seu entorn social, cultural i històric,

sigui quina sigui la seva antiguitat.
Material audiovisual en bon estat, original i que s’avingui
amb els criteris de desenvolupament de col·lecció audio-
visual de la biblioteca.

No s’acceptaran:
- Documents en mal estat de conservació o usats, com ara

llibres d’exercicis, retallables o quaderns per acolorir.
- Obres amb continguts d’un nivell massa especialitzat per a

una biblioteca pública, com ara publicacions científiques, a
criteri del personal de la biblioteca.

- Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets
amb rapidesa, com ara manuals d’informàtica, gramà-
tiques, llibres de text... o que ja hagin perdut la seva
vigència informativa.

- Documents que expressin opinions o continguts sancionats
per la llei.

- Obres en diversos volums que no estiguin completes.
- Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie.

Només s’acceptaran els donatius que compleixin els criteris
enumerats en aquest apartat.

2. Tots els donatius es faran a través d’una sol·licitud de donació,
en la qual es farà constar una relació de cadascun dels documents
que la integren, on s’indiqui el títol, autor, lloc i any d’edició. Aquesta
relació s’haurà de lliurar a la biblioteca, juntament amb un escrit de
donació, d’acord amb el model establert a l’Annex I d’aquest
Reglament.

3. La biblioteca avaluarà els documents que s’ofereixen en
donatiu d’acord amb els criteris que determinin els serveis de suport
a la Lectura Pública de Catalunya, i es tindrà en compte la vigència
i l’actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial.

4. La persona que fa una donació a la biblioteca cedeix també
tots els drets sobre els béns donats perquè la biblioteca els destini a
la finalitat que consideri més adient.

5. L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració inde-
finida. A l’acabament de la vida útil d’un document la biblioteca
procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual
aplicat al fons propi.

6. L’acceptació d’una donació implicarà l’agraïment de la
donació i les condicions específiques que la regiran, si s’escau.

La biblioteca de Calafell ofereix a la seva entrada un expositor
on, si ho desitgen, els usuaris poden dipositar documents amb la fina-
litat que algun altre usuari els agafi, si els troba del seu interès. La
biblioteca no es fa responsable de l’ús final que es faci d’aquests
materials i es reserva el dret a retirar de l’expositor aquells materials
que trobi inadequats.

CAPÍTOL XII. APLICACIÓ, ACCEPTACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA
NORMATIVA DE LA BIBLIOTECA I ELS SEUS SERVEIS

Article 16
L´ús de les biblioteques o d´algun dels seus serveis implicarà el

coneixement i l’acceptació d´aquestes normes.
Serà potestat de l´Ajuntament de Calafell la interpretació

d´aquestes normes, sense perjudici que la biblioteca les pugui flexi-
bilitzar o adaptar en aquells casos que ho consideri oportú amb
l´objectiu de facilitar l´ús dels serveis o garantir-ne el bon funcio-
nament.

CAPÍTOL XIII. LEGISLACIÓ APLICABLE

Article 17
En tot allò que no estigui previst en el present Reglament, seran

d´aplicació supletòria les disposicions generals sobre Règim local, i
en el que calgui, la Llei 4/1993 de 18 de març, del sistema biblio-
tecari de Catalunya, o norma que la substitueixi, i la resta de normes
aplicables al Dret administratiu. Mancat aquest, seran d´aplicació les
normes del Dret privat.

DISPOSICIONS FINALS

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat ínte-
grament el seu text al Butlletí Oficial de la Província i hagi transco-
rregut el termini de 15 dies a que fa referència l’article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

ANNEX I – MODEL DE SOL·LICITUD D’ACCEPTACIÓ DE
DONATIUS PER A LES BIBLIOTEQUES DE CALAFELL

SOL·LICITUD D’ACCEPTACIÓ DE DONATIUS 
PER A LES BIBLIOTEQUES DE CALAFELL

________________________, amb DNI/PASSAPORT/NIE
____________________ i amb domicili a ______________________,
de ______________________, codi postal _____________________
i telèfon ____________

EXPOSA
Que coneix i accepta la normativa de donacions de la biblioteca

i que actuant en nom propi i amb facultat per fer donació com a
propietari/a

DÓNA
A les biblioteques públiques de Calafell, els següents documents:

_______ Llibres
_______ Audiovisuals 
_______ CD
_______ Altres

I dels quals adjunta una relació.
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La modalitat de cessió és en ple domini, amb caràcter indefinit i
sota les condicions següents:

1. Integrar a les biblioteques de Calafell la part del fons finalment
acceptat, sense perjudici de diferents ubicacions finals i dels
desplaçaments que calgui efectuar per motius de divulgació, segu-
retat o conservació.

2. Posar el fons a disposició del públic en general per al seu ús,
consulta o préstec, de la manera que els tècnics bibliotecaris estimin
més adient.

3. Mantenir el fons amb les condicions de conservació que
garanteixin la seva preservació.

Signatura del donant

Calafell, _____ de ______ de 20__

2011/7831 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci

Núm.: Edicte/Anunci: 23/2011

L’alcalde-president d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.:
74/2011, de 17 de juny de 2011, ha acordat el següent:

“PRIMER.- L’Ajuntament de Flix, s’organitza política i funcionalment
en regidories, que es defineixen en funció d’àmbits concrets d’ac-
tuació tant a nivell intern com extern i que agrupen i coordinen els
diferents títols competencials dels quals és titular l’Ajuntament, en virtut
de la legislació de règim local i de la legislació sectorial, amb la fina-
litat de garantir el necessari impuls unitari i coordinació de l’acció de
govern.

SEGON.- Les Regidories que conformen l’organització de
l’Ajuntament de Flix són les següents:

- Regidoria d’Acció Social i Joventut, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb els serveis socials, gent gran i
immigració, dona, joventut i salut.

- Regidoria de Comerç i Turisme, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb el comerç i el turisme i, a més,
amb el Mercat Municipal i les fires.

- Regidoria de Cultura, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb el patrimoni històric, PDC i agenda cultural.

- Regidoria d’Educació, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb l’ensenyament i l’educació, i la relació amb
l’Escola Bressol, Escola de Música, Consell Escolar Municipal
i Entorn d’Aprenentatge.

- Regidoria d’Esports i Medi Ambient, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb l’esport, el patrimoni natural i
l’abastiment d’aigua i sanejament.

- Regidoria de Festes i Tradicions, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb les festes majors i altres festi-
vitats fixes al calendari.

- Regidoria de Governació, encarregada dels àmbits compe-
tencials relacionats amb la via pública i mobilitat; i la Guàrdia
Municipal.

- Regidoria d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Interior,
encarregada dels àmbits competencials relacionats amb l’ela-
boració i seguiment dels Pressupostos, Règim Intern i Recursos
Humans.

- Regidoria de Mitjans de Comunicació, encarregada dels
àmbits competencials relacionats amb els mitjans de comuni-
cació municipals: Ràdio Flix i la Veu de Flix.

- Regidoria d’Obres Públiques, encarregada dels àmbits compe-
tencials relacionats amb la Brigada Municipal, obres muni-
cipals, enllumenat, parcs i jardins i neteja viària.

- Regidoria de Promoció econòmica, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb la SAM Flix, Gestió

d’Iniciatives Econòmiques, agricultura, noves tecnologies i
energia.

- Regidoria de Protecció Civil, encarregada dels àmbits compe-
tencials relacionats amb els plans d’emergència municipals,
camins i ADF.

- Regidoria de Serveis Públics, encarregada dels àmbits compe-
tencials relacionats amb els transports (barca i autobús), ermita
i cementiri, i recollida selectiva.

- Regidoria d’Urbanisme, encarregada dels àmbits competen-
cials relacionats amb el planejament i ordenació urbanística, i
llicències d’obres.

TERCER.- Nomenar com a regidors titulars de les Regidories
assenyalades en l’apartat segon del present Decret, els següents
Regidors,

- Regidoria d’Acció Social i Joventut: Sra. Rita Costa Puey
- Regidoria de Comerç i Turisme: Sra. Noèlia Colomines Juan
- Regidoria de Cultura: Sra. Josefina Carranza Larrosa
- Regidoria d’Educació: Sra. Noèlia Colomines Juan
- Regidoria d’Esports i Medi Ambient: Sr. Raül Sabaté Cervelló
- Regidoria de Festes i Tradicions: Sr. Ramon Sabaté Arqué
- Regidoria de Governació: Sr. Ramon Sabaté Arqué
- Regidoria d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Interior:

Sr. Delfí Castellví Descarrega
- Regidoria de Mitjans de Comunicació: Sr. Marc Mur Bagés
- Regidoria d’Obres Públiques: Sr. Ramon Sabaté Arqué
- Regidoria de Promoció econòmica: Sr. Francesc Barbero

Escrivà
- Regidoria de Protecció Civil: Sr. Francesc Barbero Escrivà
- Regidoria de Serveis Públics: Sra. Josefina Carranza Larrosa
- Regidoria d’Urbanisme: Sr. Marc Mur Bagés
QUART.- Es deleguen en els regidors titulars de les Regidories les

facultats de despatx i gestió dels assumptes que es tramitin a que es
refereixin cadascuna de les matèries objecte de la delegació. En cap
cas, es deleguen facultats resolutòries.

CINQUÈ.- Disposar que es doni coneixement d’aquest Decret al
Ple de la corporació, en la propera sessió plenària que celebri, i que
es faci publicitat mitjançant edicte que s’haurà de publicar en el
BOPT, i exposar-lo al tauler d’anuncis de la corporació, tot això, en
compliment de l’establert en l’article 44 del Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

SISÈ.- Traslladar aquest decret als regidors nomenats a efectes
d’acceptació.”

La qual cosa es fa pública en compliment de l’establert en l’article
44. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s‘aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.

Flix, 23 de juny de 2011. --- L’alcalde-president, Marc Mur
Bagés. --- Davant meu, el secretari-interventor, Luis Martín Montull.

2011/7832 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci

Núm.: Edicte/Anunci: 24/2011

L’alcalde-president d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret, núm.:
75/2011, de 17 de juny de 2011, ha procedit als següents nome-
naments:

- Sr. Delfí Castellví Descarrega, 1r tinent d’alcalde.
- Sra. Josefina Carranza Larrosa, 2n tinent d’alcalde.
- Sr. Ramon Sabaté i Arqué, 3r tinent d’alcalde.
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La qual cosa es fa pública en compliment de l’establert en l’article
46.1. del del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s‘aprova el Reglament d’organitació, funcionament i règim Jurídic
de les entitats locals.

Flix, 23 de juny de 2011. --- L’alcalde-president, Marc Mur
Bagés. --- Davant meu, el secretari-interventor, Luis Martín Montull.

2011/7833 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci

Núm.: Edicte/Anunci: 25/2011

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21 de juny
de 2011, ha adoptat, entre altres els següents acords:

“PRIMER.- Crear la Junta de Govern Local, la qual quedarà inte-
grada pels membres nomenats per l’Alcaldia.

SEGON.- La periodicitat de la sessions és d’una setmanal, i les
sessions tindran lloc els dimarts no festius a la Sala de Comissions de
l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assen-
yalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta
perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances,
avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en
els assumptes municipals.

TERCER.- Les competències de la Junta de Govern Local seran les
que se li atribueixin per delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corpo-
ració. En tot cas, li correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de
les seves atribucions.

QUART.- Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una dele-
gació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

- L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa
de la corporació en matèries de competència plenària.

- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
- La concertació de les operacions de crèdit la quantia

acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi
del 10% dels recursos ordinaris del pressupost ---llevat de les de
tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos
corrents liquidats en l’exercici anterior--- tot això de conformitat
amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió, i quan
encara no estiguin previstos en els pressupostos.

- Les contractacions respecte contractes d’obres, subminis-
trament, serveis, gestió de serveis públics, contractes adminis-
tratius especials, i contractes privats quan el seu import superi
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol
cas, els sis milions d’ euros, i també els contractes de caràcter
plurianual, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, o la quantia assenyalada.

- L’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació
i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordi-
naris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres
milions d’euros, i també les alienacions patrimonials quan el
seu valor superi el percentatge o quantia indicats; i de béns
declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu
valor.

CINQUÈ.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la present dele-
gació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.

SISÈ.- El Ple de l’Ajuntament podrà avocar per a si mateix el
coneixement dels assumptes la resolució dels quals correspongui a la
Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de competències que

s’estableix mitjançant el present acord, en els termes previstos en l’ar-
ticle 14 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

SETÈ.- La delegació de competències que s’estableix mitjançant
el present acord, inclou la potestat sancionadora, la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, inclosa
la resolució dels recursos administratius.

VUITÈ.- En els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències establerta mitjançant el present
acord, hi haurà de constar el text: “Atès que l’adopció del present
acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut de l’acord
de delegació de competències adoptat pel Ple de la corporació en
sessió celebrada el dia 21 de juny de 2011”.

NOVÈ.- Publicar el contingut del present acord i les delegacions
efectuades mitjançant el present acord en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb el que assenyalen els articles 13.3 de
la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i 51.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals de 28 de novembre de
1986.

DESÈ.- Traslladar el present acord als regidors de l’Ajuntament als
efectes oportuns.”

La qual cosa es fa pública en compliment de l’establert en l’article
13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
en l’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s‘aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.

Flix, 23 de juny de 2011. --- L’alcalde-president, Marc Mur
Bagés. --- Davant meu, el secretari-interventor, Luis Martín Montull.

2011/7834 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci

Núm.: Edicte/Anunci: 26/2011

L’alcalde-president d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.:
79/2011, de 21 de juny de 2011, ha acordat el següent:

“PRIMER.- Nomenar con a membres de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Flix, les següents persones,

- President: Sr. Marc Mur Bagés, alcalde-president
- Vocals: - Sr. Delfí Castellví Descarrega, 1r tinent d’alcalde

- Sra. Josefina Carranza Larrosa, 2n tinent d’alcalde
- Sr. Ramon Sabaté i Arqué, 3r tinent d’alcalde”

La qual cosa es fa pública en compliment de l’establert en l’article
52.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, en relació amb l’article 46.1 de l’esmentat Reglament.

Flix, 23 de juny de 2011. --- L’alcalde-president, Marc Mur
Bagés. --- Davant meu, el secretari-interventor, Luis Martín Montull.

2011/7835 – AJUNTAMENT DE FLIX

Anunci

Núm.: Edicte/Anunci: 27/2011

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21 de juny
de 2011, ha adoptat, entre altres els següents acords:
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“PRIMER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels
membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats que es detallen tot seguit:

1. Ple: alcalde, 350 euros/sessió; Regidors, 175 euros/sessió.
2. Junta de Govern Local i resta d’òrgans col·legiats: alcalde,

250 euros/ sessió; regidors, 120 euros/sessió.
SEGON.- En relació a les assistències establertes en el punt

anterior es fixen els següents màxims mensuals, 
a) Alcalde-president: 1.730 euros mensuals.
b) Tinents d’alcalde, membres de Junta de Govern, altres assis-

tents a Junta de Govern: 617,50 euros/mensuals.
c) Resta de regidors, 200 euros/mensuals.
TERCER.- Les indemnitzacions previstes en el present acord, s’in-

crementaran, en els anys posteriors, en el mateix percentatge d’in-
crement aplicat a les retribucions del personal al servei de l’adminis-
tració local.

QUART.- Establir, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, una
assignació econòmica de caràcter mensual a favor dels grups polítics
municipals que constarà de:

- Component fix: 20.- euros/mes
- Component variable: 20.- euros/regidor/mes
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses rela-

cionades amb el funcionament del grup polític i que no es corres-
ponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius
fixes de caràcter patrimonial.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores
interessats.

SISÈ.- Publicar l’esmentat acord al BOPT i al tauler d’anuncis de
la corporació, en compliment de l’establert en l’article 75.5 de Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”

La qual cosa es fa pública en compliment de l’establert en l’article
75.5 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

Flix, 23 de juny de 2011. --- L’alcalde-president, Marc Mur
Bagés. --- Davant meu, el secretari interventor, Luis Martín Montull.

2011/7877 – AJUNTAMENT DE MARGALEF

ANUNCI

Per decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2011, es van
efectuar les delegacions de l’alcalde en els regidors que tot seguit es
relacionen: 

1r.- Designar al Sr. MIQUEL TARRAGÓ VALLVERDÚ, regidor de
Salut, Serveis Socials i Ensenyament; al Sr. JOAQUIM VILÀ
GIBERT, regidor de Serveis i Hisenda; al Sr. JORDI POU
CALVET, regidor de Turisme i Esports i al Sr. MIQUEL VILÀ
ALEU, regidor d’Agricultura, Cultura i Medi Ambient.
L’alcalde es reserva les Àrees d’Obres i Protecció Civil.

2n.- Donar compte d’aquesta resolució en la sessió extraordinària
prevista a l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre.  

3r.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província d’acord amb
el que disposa l’art. 46 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva
a partir de l’endemà de la seva signatura. 

4t. - Comunicar la resolució als regidors designats. 

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

Margalef, 23 de juny de 2011. --- L’alcalde, RAMON VILÀ
BRÚ.

2011/7826 – AJUNTAMENT DE MONTBLANC

EDICTE

No havent estat possible efectuar les notificacions d’incoació
d’expedient sancionador per infraccions de trànsit a les persones rela-
cionades a l’annex adjunt, es fa públic als efectes de notificació el
present edicte, d’acord amb l’art. 59 de la Llei 30/92.

A partir del dia que rebeu la present notificació podeu acollir-vos
a una de les següents opcions:

A.- PAGAMENT VOLUNTARI
- L’heu d’efectuar en els 30 dies naturals següents a la present
notificació. Podreu beneficiar-vos d’una reducció del 50 %
sobre l’import de la sanció si realitzeu el pagament en els 20
primers dies naturals.

- L’import de la multa fixada serà fet efectiu en les
dependències de la Policia Local, situades al c/ Mlla. St.
Jordi núm. 35, els dies hàbils, de 9 a 14 hores, mitjançant
gir postal, o per transferència bancària a Catalunya Caixa
amb el n. 2073-0021-35-0110191721, anotant en el
TEXT de l’imprès el número d’expedient i la matrícula del
vehicle. 

- El pagament voluntari comporta la renúncia a formular
al·legacions (en el cas que fossin formulades s’entendran
com no presentades), l’acabament del procediment sense
necessitat de dictar resolució expressa, l’esgotament de la
via administrativa i la fermesa de la sanció des del moment
del pagament.

B.- FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS
- En el termini de 20 dies naturals a partir del dia següent de
la present notificació, podreu formular escrit d’al·legacions i
proposar proves en la vostra defensa, dirigit a l’alcalde
president, adjuntant la present o indicant el número d’expe-
dient que consta en la mateixa. L’esmentat escrit s’ha
d’adreçar al Registre General d’aquest Ajuntament, o
mitjançant qualsevol dels altres mitjans que estableix l’art.
38.4 de la Llei 30/92.

- En el cas de no haver estat Ve. el conductor responsable de
la infracció, està obligat a la identificació del mateix, a quins
efectes haurà de comunicar-ho per escrit dirigit a aquest
Ajuntament, en el termini de 15 dies, indicant el nom i
cognoms, NIF, domicili i població del conductor respon-
sable. 

En aquest cas se seguirà el procediment sancionador ordinari,
d’acord amb el que disposen els articles 79 i 81 de la llei 18/2009.
Conclosa la instrucció del procediment, l’òrgan instructor elevarà
proposta de resolució a l’òrgan competent per sancionar per a que
dicti la resolució que procedeixi.

Si no efectueu cap de les actuacions anteriors (pagament voluntari
o formulació d’al·legacions), se us informa que aquesta denúncia
tindrà efectes d’acte resolutori del procediment sancionador, posant
fia a la via administrativa. La sanció podrà executar-se transcorreguts
30 dies naturals des de la present notificació. 

Montblanc, 29 de juny de 2011. --- El secretari, Antoni Garcia
Jimenez.

Any. 2011
Nº Exp. Nº Butlletí Nom conductor Codi infracció Import multa Matrícula
45 29390 KAICHOUHI DIAZ ISMAEL 0209402A06 60 B 0228 WU
58 29466 COVACI LUCIAN STEFAN 0215400008 60 V 0188 EB
85 30564 DUMITRU MIHAI 0215400008 60 L 2936 T
86 30566 WORLD WIDE INNOVATION TECNIQUES SL 0209402A06 60 B 0584 WL
106 30886 MICHEL WIERSMA SIMON 0209402E01 60 7224 CDZ
111 29267 IBORRA FONT RAMON MARIA 0209402E03 60 7169BMG
114 29296 AGNIESZKA WIECZOREK 0216700001 60 V 1930 HD
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Nº Exp. Nº Butlletí Nom conductor Codi infracció Import multa Matrícula
116 29300 ROSICH 2005  SL 0215400008 60 7033 GCS
118 29375 FRAN MAT TORREDEMBARRA SL 0216700001 60 6374DGH
123 30241 AZIZ BEDDIDI 0209402C00 60 7501BMG
126 30521 FRAN MAT TORREDEMBARRA SL 0216700001 60 6374DGH
130 30547 BACH PUIGGARI LLUIS 0209402A06 60 2687BWT
131 30548 LOPEZ CASTAÑOS MIGUEL ANGEL 0216700001 60 1098CGB
132 30549 EZQUERRA XICART MARTA 0209402A06 60 3865 BDJ
133 30550 ROSICH 2005  SL 0209402A06 60 7033 GCS
134 30592 VILLA MENDOZA DOMINGO 0209402A06 60 5307 DBX
137 30862 SICART ROVIRA MONICA 0215400001 60 7468 GHB
138 30864 MATEU BOLTA MARC 0215400001 60 B 4878 VU
141 30868 PULIDO CIDONCHA ISIDRO 0209402E03 60 T 1471 N
142 30875 CUGAT GARCIA SONIA 0215400001 60 T 1810 AW
144 30897 FRAN MAT TORREDEMBARRA SL 0216700001 60 6374DGH
151 30919 RIOS ENRICH MA VICTORIA 0209402A06 60 B 6984 XD
153 30921 SUÑE BISBAL RAMON 0209402A06 60 8786 CHZ
157 30931 CIAL IND DE NETEJES DE MAQUIN 

I QUIMICS 0215400001 60 3734 FGY
159 30934 EZQUERRA XICART MARTA 0215400001 60 3865 BDJ
166 30968 BROTO FUENTES ARACELI 0215400001 60 T 2958 BD
167 30969 CARRE TORRENTE FRANCESC XAVIER 0215400001 60 6150 FHS
168 30973 ALICE EISENBACH SALMON 0215400001 60 T 7386 P
175 30986 WALTER ADELA CRISTINA 0216700001 60 0536 BTD
177 30989 FABREGAT FONT SUSANA 0215400001 60 B 0059 VK
179 30996 ALICE EISENBACH SALMON 0209402E03 60 T 7386 P
182 31001 MADOLELL LOPEZ RAFAEL 0216700001 60 9651 DBL
188 31027 ROGEL ERAS JHONE MARCISA 0209402F00 60 5709 GVL
203 31131 SANCHEZ ANGLES ALFONS 0216700001 60 5063 FKR
205 31133 BARBAT IONANA VALERIA 0216700001 60 T 2663 BD
207 31135 BADANAU RENARDO 0202000106 500 M 3003 ZT
211 31160 MASIP CAÑELLAS MONTSERRAT 0215400001 60 4290 BPD
213 31167 RODRIGUEZ FERNANDEZ MA ROSA 0215400001 60 3394DKM
214 31168 APARICIO WILHELMI MARCO 0215400001 60 MA 9666 AB
219 30247 AMEZIAN ABDELHAMID 0208701c01 200 8705DYW
222 30250 COMSA MARIA CLAUDIA 0209402F00 60 1997 GFG
224 30936 QUEROL CORTES MA HELENA 0209402E01 60 9598FWN
225 30950 DOMENECH ZARAGOZA BENJAMI 0209402E01 60 0070 FZZ
230 31042 SANCHEZ GARCIA FRANCISCO 0216700001 60 0642 CVS
232 31045 MADOLELL LOPEZ RAFAEL 0209402A06 60 9651 DBL
235 31107 CALACEAN LEONARD NICOLA 0209402A06 60 3893 DHV
238 31115 MARTI ZAPATERI NURIA 0216700001 60 4515 FGY
239 31116 JORDA OLIVE JOSE MARIA 0215400001 60 B 8801 GV
240 31122 BADANAU RENARDO 0209402E03 60 5242 BLJ
247 31178 SANCHEZ ANGLES ALFONS 0209402A06 60 5063 FKR
249 31182 BILBAO AGUILERA DAVID 0215400001 60 T 1841 BF
264 31333 IBARRA DEREIX JUAN CARLOS 0214300101 200 V 2711 FS
265 31049 MADOLELL LOPEZ RAFAEL 0215400001 60 9651 DBL
268 31192 DAHMANI MOHAMED 0209402A06 60 L 4360 AC
271 31255 OBRAS TECNICA ROSVAN SA 0215400001 60 4194 BDX
279 31344 ASENSIO MOLINA MARIO 0215400001 60 7988FZW
281 31347 YANPENG HE 0215400001 60 T 5053 BF
287 31402 SANCHEZ ANGLES ALFONS 0209402D00 60 5063 FKR

2011/7846 – AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA

EDICTE

OBRES I ASFALTATGES TÀRRACO SA, ha demanat a aquesta
Alcaldia llicència ambiental per l’establiment d’una activitat dedicada
a planta d’aglomerat asfàltic a la finca ubicada al polígon industrial
PP-1 c/ Rossinyol s/núm. d’aquest terme municipal.

Atès el que disposa el Reglament regulador de les llicències muni-
cipals d’obertura d’establiments per activitats i/o instal·lacions
incloses a l’annex II.1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la inter-
venció integral de l’administració ambiental, s’exposa aquesta
sol·licitud a informació pública durant un termini de vint dies hàbils,
perquè qui es consideri afectat per la indústria/establiment

esmentada, pugui efectuar les observacions i les reclamacions que
cregui convenients. Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria
d’aquest Ajuntament durant les hores d’oficina.

El Pla de Santa Maria, 27 de juny de 2011. --- L’alcalde, Mateu
Montserrat i Miquel.

2011/7842 – AJUNTAMENT DE PRAT DE COMTE

Edicte

El pressupost per a l'exercici de 2011, la plantilla orgànica i la
relació de llocs de treball s’han exposat al públic, segons s'anuncia
en el Butlletí Oficial de la Província número 141, de data 20 de juny
de 2011, i s’han aprovat definitivament.

A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols, la
plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

Resum d’ingressos per capítols
Capítol 1 Impostos directes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.600,00   
Capítol 2 Impostos indirectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00   
Capítol 3 Taxes i altres ingressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.056,00   
Capítol 4 Transferències corrents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.541,48   
Capítol 5 Ingressos patrimonials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.300,00   
Capítol 7 Transferències de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   57.419,02

Total pressupost d’ingressos de l’exercici 2011 . . . . 342.916,50   

Resum de despeses per capítols
Capítol 1 Despeses de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.514,24   
Capítol 2 Despeses en béns corrents i de serveis . . . . . . . . . . . 71.540,71   
Capítol 3 Despeses financeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.177,76   
Capítol 4 Transferències corrents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.558,38   
Capítol 6 Inversions reals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.938,17   
Capítol 9 Passius financers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14.187,24

Total pressupost de despeses de l’exercici 2011 . . . 342.916,50

PLANTILLA

Personal funcionari
1. Funcionaris d'habilitació nacional, VACANT

Personal laboral fix
1. Secretari, indefinit
2. Auxiliar administratiu, indefinit
3. Peó serveis múltiples, indefinit
4. Servei de neteja, indefinit

Contra l’aprovació del pressupost, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publi-
cació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Prat de Comte, 28 de juny de 2011. --- L'alcalde, Joan Josep
Malras Pascual.

2011/7864 – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Anunci

En haver-se comprovat que les persones relacionades a conti-
nuació, no resideixen en aquest municipi de Torredembarra, s’ha
iniciat un procediment administratiu per donar-los de baixa en el
padró municipal d’habitants, informant als interessats de que disposen
d’un termini de deu (10) dies hàbils per tal que puguin examinar l’ex-
pedient i formular quantes al·legacions considerin oportunes:

NOM I COGNOMS DATA DE NAIXEMENT
ZHELYAZKO VESELOV ZHELEV 05/05/1979
ANNA PLAMENOVA LAMBEVA 08/09/1980
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NOM I COGNOMS DATA DE NAIXEMENT
ABDELHAK KHALIDI 07/04/1976
MARIO CANO MARTIN 20/08/1978
JONATAN PELAEZ PIÑOL 26/11/1981
MARIA JADWIGA OBST 05/08/1956

Torredembarra, 23 de juny de 2011. --- L’alcalde, Daniel
Masagué Pere.

2011/7841 – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 21 de
juny de 2011, va prendre el següent acord, que és del següent tenor
literal:

Atès que l'article 23 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local i l’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, estableixen la possibilitat de què per part
del Ple de la corporació es deleguin atribucions en la Junta de Govern
Local, per tal d'obtenir una millor eficàcia i rapidesa en la gestió
administrativa.

Atès que l'alcaldia considera que el Ple hauria de delegar en la
Junta de Govern Local les atribucions següents:

- L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.

- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
- La concertació de les operacions de crèdit de la qual la quantia
acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost excepte les de
Tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior tot això de
conformitat amb el disposat en la Llei reguladora de les
haciendes locals.

- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estén
previstos en els pressupostos.

- La competència per sancionar les infraccions tipificades com a
greus i molt greus a la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i a la Llei
50/1999 de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos i el Real Decret 287/2002,
de 22 de març, que la desenvolupa.

- Les demés que expressament li confereixin las lleis.

Vista la proposta de l’alcalde-president, la corporació municipal,
per unanimitat, resol:

Aprovar la delegació de les descrites atribucions en la Junta de
Govern Local, per tal d'assolir una millor i eficaç gestió.

El Vendrell, 28 de juny de 2011. – L’alcalde-president, Benet Jané
Palau.

2011/7847 – AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 21 de
juny de 2011, va prendre el següent acord, que és del següent tenor
literal:

Vist allò que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei
11/1999, de 21 d’abril i la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social i, l’art. 13 del Reial

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre
retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs en dos supòsits: quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva i quan els desenvo-
lupin en règim de dedicació parcial per realitzar funcions de
presidència, vicepresidència, ostentar delegacions o desenvolupar
responsabilitats que així ho requereixin. 

Atès que per altra banda, els membres de la corporació que no
tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran
assistències per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia deter-
minada pel ple.

Atès que, els membres de les corporacions locals tenen dret a
percebre indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en
l’exercici del seu càrrec.

Atès que els membres de la corporació local, vista l’actual
situació econòmica, consideren que cal fer una rebaixa addicional,
a la ja feta d’un 15% de les retribucions i indemnitzacions, aquestes
es reduiran en un 20%.

Vista la proposta de l’alcalde-president, la corporació municipal,
per unanimitat, resol:

1r.- Establir que l’alcalde de la corporació podrà percebre la retri-
bució d’un regidor amb dedicació exclusiva incrementada en
un 15%.

2n.-Establir que els membres de la corporació que exerceixen el
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva percebran una
retribució de 46.000 euros.

3r.- Establir que els membres de la corporació que exerceixen el
seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran una
retribució proporcional al temps de dedicació, a calcular
sobre la que correspon a un regidor amb dedicació
exclusiva. Aquesta dedicació serà entre el 90% i 50%, del
sou d’un regidor amb dedicació exclusiva.

4t.- Establir a favor dels membres de la corporació, que no
estiguin en règim de dedicació exclusiva o parcial, el regim
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
següents òrgans col·legiats següent:
a) Per assistència a les sessions del ple i Junta de Govern 320

euros/sessió.
b) Per assistència a les sessions de les comissions informatives

240 euros/sessió
c) Per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels

organismes autònoms municipals, dels consells municipals
i de les empreses de capital íntegrament municipal 240
euros/sessió.

d) Aquestes assistències tindran com a sostre, pels regidors
que formin part de la Junta de Govern Local: un 50%, del
sou d’un regidor en dedicació exclusiva. Pels regidors que
formin part de la junta de portaveus: un 40% del sou d’un
regidor amb dedicació exclusiva. Per la resta de regidors:
un 25% del sou d’un regidor amb dedicació exclusiva. 

5è.- Establir a favor dels diferents grups polítics municipals, una
indemnització de 1.000 euros anuals, addicionada amb la
quantitat de 200 euros per regidor i mes per les despeses
realitzades en el desenvolupament de les seves funcions.

6è.- Publicar l’esmentat acord al BOP i al tauler d’anuncis de la
corporació.

El Vendrell, 28 de juny de 2011. – L’alcalde-president, Benet Jané
Palau.

2011/7868 – AJUNTAMENT DE VILAVERD

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia núm. 4 de data de 14 de juny de 2011,
es van designar els membres de la Junta de Govern Local i es van
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nomenar els tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Vilaverd. Les
persones nomenades són les següents:

Membres de la Junta de Govern Local:
Sra. Agueda Garcia Martinez
Sr. Ramon Francesc Abello Miro

Tinències d’Alcaldia:
Sra. Agueda Garcia  Martinez
Sr. Ramon Francesc Abelló Miro

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa
l’art. 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.

Vilaverd, 29 de juny de 2011. --- L’alcalde, Antonio Angles
Rosich.

2011/7869 – AJUNTAMENT DE VILAVERD

ANUNCI

Per acord plenari de data 29 de juny de 2011, es va acordar el
règim de dedicació dels càrrecs electes de la corporació següents:

- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la
corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats,
que tot seguit es detalla:

1. Ple, 50,00 euros/sessió.
2.Comissió Especial de Comptes, 50,00 euros/sessió.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 75.5 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l’article 166 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 altra normativa concordant.

Vilaverd, 29 de juny de 2011. --- L’alcalde, Antonio Angles
Rosich.

CONSORCIS

2011/7872 – CONSORCI DE DESENVOLUPAMENT 
DE L’ALT CAMP, LA CONCA DE BARBERÀ I L’ANOIA (CD52)

ANUNCI

D’acord amb 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 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal del règim local de
Catalunya, es publica la contractació del personal temporal que es
detalla a continuació:

Decret de Presidència núm. 27/2011, de 28 de juny de 2011,
pel qual s’autoritza la contractació de Joan Rovira Guasch, amb DNI
número 47.768.358-A, com a tècnic auxiliar d’informàtica, en règim
laboral temporal, des del 29 de juny de 2011 fins el 28 de desembre
de 2011, d’acord amb el projecte “Creació i dinamització pàgina
web del Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp, la Conca de
Barberà i l’Anoia” de l’expedient: 2011Y1G400081/02, subven-
cionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Valls, 29 de juny de 2011. --- La presidenta, Carme Mansilla
Cabré.

2011/7863 – CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ

ANUNCI

Rendits els comptes generals de l’exercici 2010, juntament amb
els seus justificants i el dictamen emès per la Junta de Govern, en
sessió duta a terme el dia 28 de juny de 2011, queden exposats al
públic a la intervenció d’aquest Consorci per a la Gestió dels Residus
Municipals de la comarca del Montsià per un termini de quinze dies.
Durant aquest termini i vuit dies més es podran formular les objeccions
i observacions que es considerin oportunes.

Amposta, 30 de juny de 2011. --- El director, Josep Aragones
Gisbert.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

2011/7830 – TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Sala Social

Edicto

En el rollo de Sala núm. 6176/2010, (M) en materia de recurso
de suplicación, formados a instancias de MOHAMMADI DOUIRI
contra TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, INSTITUT
NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, ACTIVIA MÚTUA 2008 y
PROMOHABITAT CASABLANCA 72 SL, la Sala Social del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya dictó la siguiente resolución:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
CATALUNYA
SALA SOCIAL

IL·LM. SR. AMADOR GARCIA ROS 
IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ
IL·LMA. SRA. VERÓNICA OLLÉ SESÉ

Barcelona, 27 de juny de 2011

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 4497/2011
En el recurs de suplicació interposat per MOHAMMADI DOUIRI

a la sentència del Jutjat Social 1 Tarragona de data 20 de juliol de
2010 dictada en el procediment núm. 1813/2008 en el qual s'ha
recorregut contra la part PROMOHABITAT CASABLANCA 72 SL,
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, TRESORERIA
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL i ACTIVIA MÚTUA 2008, ha
actuat com a ponent Il·lm. Sr. Miguel Angel Falguera Baró.

DECISIÓ
Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació inter-

posat per MOHAMMADI DOUIRI contra la sentència dictada pel
Jutjat del Social número 1 dels de Tarragona en data 20 de juliol de
2010, recaiguda en les actuacions 1813/2009, en virtut de
demanda deduïda per la dita part actora contra l’INSTITUT
NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, la TRESORERIA GENERAL
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DE LA SEGURETAT SOCIAL, PROMOHABITAT CASABRANCA 72, SL
i ACTIVIA MUTUA 2008 en reclamació per incapacitat permanent i,
en conseqüència, hem de confirmar i confirmem íntegrament la dita
resolució. 

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que
quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències
corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs
de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala social del
Tribunal Suprem. El dit recurs s’haurà de preparar mitjançant escrit
amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s’haurà de
presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els
requisits establerts en els apartats 2 i 3 de l'art.219 de la Llei de
procediment laboral.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat en els articles 227
i 228 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de
treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat
Social o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o
administrativa reconeguts i que intenti interposar recurs de cassació
per unificació de doctrina, consignarà com dipòsit la quantitat de
300 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el
Banc Espanyol de Crèdit ---BANESTO---, en l'oficina núm. 2015
situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965
0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en
aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, quan així procedeixi,
s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l’oficina
bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000
80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest
Tribunal, i havent d'acreditar que s’ha fet efectiva al temps de
preparar el recurs en aquesta secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el magistrat ponent ha llegit i publicat la
sentència. En dono fe.

Y a fin de que sirva de notificación a PROMOHABITAT CASA-
BLANCA 72 S.L., que tuvo su último domicilio en c/ Montblanc 7 de
TORREFORTA, expido este edicto, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados salvo las que deban
revestir la forma de Auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 59 de la L.P.L.

En Barcelona, a veintinueve de junio de dos mil once. --- LA
SECRETARIA JUDICIAL DE SALA, MERCEDES INIESTA GARCIA.

JUTJATS SOCIAL

2011/7765 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

CITACIÓN EDICTAL

Dña. ANGELA IRIBAS CABRERA, secretaria judicial del Juzgado
de lo Social nº 1 de Tarragona,

Hace saber: que en los autos seguidos ante este Juzgado con el
número de orden 103/2009, a instancia de Eduard Espases Calvet
en reclamación de reclamación de cantidad contra la empresa
AMBULANCIAS SALOU, SL, cuyos últimos domicilios conocido fueron
en c/ Ciutat de Reus, nº 1 de Salou, y c/ Tarragona, nº 32, también
de Salou, se ha acordado requerir a esta última a fin de que, con
diez días de antelación a la fecha señalada para la celebración del
acto incidental, aporte la escritura de constitución y copia de los
seguros sociales (TC1) y TC2) de 2007 hasta la fecha de la vista inci-
denteal, así como citarla de comparecencia ante este Juzgado, sito

en Avda. Roma, nº 21 de Tarragona, para el próximo día 21 de
Septiembre, a las 09:15 horas de su mañana, al objeto de ser oída
en la cuestión incidental promovida por la parte actora en orden
sucesión de empresa, con advertencia de que el acto no se
suspenderá por su incomparecencia injustificada.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que revistan forma de auto, sentencia o
que se trate de emplazamiento. 

En Tarragona, a 28/06/2011. --- LA SECRETARIA JUDICIAL
(ilegible).

2011/7825 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

CITACIÓN EDICTAL

D/Dª ANGELA IRIBAS CABRERA, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE LOS DE TARRAGONA:

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue expediente núm.
736/2009 a instancias de MARIA ISABEL MESEGUER GOMEZ DE
TRAVESEDO contra MARIA NELLY ALZATA BLANDON en
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. 

Por el presente se cita a MARIA NELLY ALZATA BLANDON quien
se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en avda. Roma núm. 21 de Tarragona, al
objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el dia 28
de julio de 2011 a las 10:15 horas con advertencia de que el juicio
no se suspenderá por incomparecencia injustificada de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban revestir forma de Auto,
Sentencia o se trate de emplazamiento.

Tarragona, a veintinueve de junio de dos mil once. --- LA SECRE-
TARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/7866 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

CITACIÓN EDICTAL

D/Dª ANGELA IRIBAS CABRERA, SECRETARIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE LOS DE TARRAGONA:

HAGO SABER: que en este Juzgado se sigue expediente núm.
290/2011 a instancias de LUIS OSMA PEREZ contra RK SOLU-
CIONES LOGISTICAS en reclamación de DESPIDO. 

Por el presente se cita a RK SOLUCIONES LOGISTICAS quien se
halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en avda. Roma núm. 21 de Tarragona, al
objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el dia  20
de julio de 2011 a las 09:50 horas con advertencia de que el juicio
no se suspenderá por incomparecencia injustificada de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban revestir forma de Auto,
Sentencia o se trate de emplazamiento.

Tarragona, a treinta de junio de dos mil once. --- LA SECRETARIA
JUDICIAL (ilegible).

2011/7809 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO

Por el presente se notifica a la empresa ejecutada VILA SECA
PROYECTOS DE INTERIORISMO, en ignorado paradero, que en el
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día 22-6-2011 se ha dictado AUTO de ejecución declarado incurso
en apremio al deudor por un importe principal de 12.512,06 euros,
más la suma de 3.753,61 euros presupuestados provisionalmente
para costas. Todo ello en demanda instada por Felix Fankem con el
número de orden 886/2010.

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

Dª Elena Cereza Bueno, secretaría judicial del Juzgado de lo
Social nº dos de Tarragona.

Dado en Tarragona, a veintidós de junio de dos mil once. --- LA
SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/7855 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO

Dª ELENA CEREZA BUENO, secretario/a del Juzgado de lo
Social nº Dos de Tarragona, hace saber: que en este Juzgado se ha
tramitado expediente con el nº 8/2011, instado por Jose Antonio
Vasquez Castañeda JAVIER MAYORAL BECERRO contra la empresa
PRODECO, S.L. y FOGASA en el cual se ha dictado SENTENCIA
cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda
presentada por JOSÉ ANTONIO VASQUEZ CASTAÑEDA y JAVIER
MAYORAL BECERRO contra PRODECO, SL., debo declarar y
declaro improcedente el despido del que fueron objeto los deman-
dantes el 11.11.10 así como la extinción de la relación laboral a
la fecha de esta sentencia, condenando a la demandada a que
indemnice a la parte actora en las cantidades siguientes: JOSÉ
ANTONIO VASQUEZ CASTAÑEDA: 16.804,63 euros y a JAVIER
MAYORAL BECERRO: 7.289,16 euros y les abone el importe de los
salarios de tramitación desde el día siguiente al despido de
22.11.10 hasta la fecha de hoy por las cantidades siguientes: a
JOSÉ ANTONIO VASQUEZ CASTAÑEDA: 9.822,50 euros (45,26
euros diarios por 217 días) y a JAVIER MAYORAL BECERRO:
9373,31 euros (45,26 euros diarios por 217 días). Y ello con
absolución al FOGASA. 

Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no
es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLI-
CACION para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, debiendo en su caso,
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado,
bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su
abogado o representante al hacerle la notificación de la sentencia,
de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse
el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su
abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo
y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al
anunciar el recurso, mediante exhibición del resguardo acreditativo
de haber depositado en el banco Banesto la cantidad objeto de
condena 4210000065.000811, siendo también indispensable
que al tiempo de interponer el recurso, presente resguardo acredi-
tativo de haber depositado en la misma entidad la cantidad de
150,00 euros, en la cuenta 42100000 34.000811 con el aper-
cibimiento de que la no constitución de ambos depósitos acarreará
el desistimiento.

Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en
los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su
caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo."

Y para que sirva de notificación al demandado PRODECO, S.L.,
expido el presente dado el ignorado paradero del mismo, haciéndole

saber que la copia de la resolución está a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado Social núm. Dos.

En Tarragona, treinta de junio de dos mil once. --- LA SECRETARIA
JUDICIAL (ilegible).

2011/7857 – JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE TARRAGONA

EDICTO

Por el presente se notifica a la empresa ejecutada TGN 14
RESTAURACION, S.L., en ignorado paradero, que en el día 29
DE JUNIO DE 2011 se ha dictado auto de rectificación del auto
de ejecución de fecha uno de septiembre de 2010 declarado
incurso en apremio al deudor por un importe principal de
24.914,79 euros más la suma de 7.474,43 euros presupues-
tados provisionalmente para costas. Todo ello en demanda instada
por MARIANA RAMIREZ HERNANDEZ con el número de orden
1272/2009.

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

Dª Elena Cereza Bueno, Secretaría Judicial del Juzgado de lo
Social nº dos de Tarragona.

Dado en Tarragona, a veintinueve de junio de dos mil once. -
-- LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

2011/7827 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 3 DE
TARRAGONA

CITACIÓN EDICTAL 

SECRETARIA JUDICIAL PALOMA DE DIEGO MORENO DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. TRES DE LOS DE TARRAGONA:

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se sigue expediente Nº 374/2011 a

instancias de BRENDA EDNA HERNANDEZ MEDEL contra
PREVENCION Y CONTROL P5, S.L., FOS FORCE OUT SERVICES,
S.L. Y FAUSTINO ROMERO GESTIÓN 45, S.L. en reclamación de
EXTINCIÓN CONTRATO DE TRABAJO. 

Por el presente se cita a PREVENCION Y CONTROL P5, S.L.,
quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante
este Juzgado de lo Social, sito en Tarragona, av. Roma, 21, al
objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio el dia
12 de julio de 2011 a las 11:10 horas con advertencia de que
el juicio no se suspenderá por incomparecencia injustificada de las
partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban revestir forma de Auto,
Sentencia o se trate de emplazamiento.

Tarragona, a veintidós de junio de dos mil once. --- LA SECRE-
TARIA (ilegible).

2011/7837 – JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 3 DE TARRAGONA

EDICTO

Dª PALOMA DE DIEGO MORENO, SECRETARIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº TRES DE LOS DE TARRAGONA,
hace saber: que en este Juzgado se ha tramitado expediente núm.
417/2011 2, instados por Maria Carme Girona Jane contra
Ramona Valenzuela Hernandez y PROMOCIONES COPABO,
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S.L., en el cual se ha dictado Auto cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

DISPONGO: estimar la solicitud de DÑA. MARIA CARME
GIRONA JANE, y levantar el embargo del bien descrito en el hecho
primero de esta resolución consistente en la finca nº 1069 del
Registro de la Propiedad de Valls al Tomo 1728, libro 29, inscripción
1ª al Folio 165 del Ayuntamiento de la Riba, c/ Pont, nº 18, bajo
3ª de 43540-La Riba.

Y, en consecuencia, una vez sea firme el presente Auto, librar el
correspondiente mandamiento de cancelación.  

Notifíquese esta resolución a las partes, al FOGASA y al terce-
rista advirtiéndose que la presente resolución no es firme y que contra
la misma podrán interponer recurso de reposición ante este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. 

Así por este mi Auto, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación al demandado PROMOCIONES
COPABO, S.L. expido el presente dado el ignorado paradero del
mismo, haciéndole saber que la copia de la resolución está a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social núm. tres.

En Tarragona, a veintitrés de junio de dos mil once. --- LA SECRE-
TARIA, PALOMA DE DIEGO MORENO.

2011/7797 – JUZGADO SOCIAL ÚNICO DE TORTOSA

EDICTO

Según lo acordado en la ejecución 135/2011-MR, seguida en
este Juzgado a instancia de SONIA ROIG GUASCH contra
TORNEADOS Y BARANDILLAS LA SENIA, S.L., por el presente se
notifica a TORNEADOS Y BARANDILLAS LA SENIA, S.L, en ignorado
paradero y sin último domicilio conocido, el auto despachando
ejecución dictado en los presentes autos en fecha veintitres de mayo
de 2011, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:

Dicto la orden general de ejecución y despacho de la misma a
instancias de SONIA ROIG GUASCH contra TORNEADOS Y
BARANDILLAS LA SENIA, S.L.

Despacho ejecución por la cantidad de 19231,47 euros más la
de 3846,30 euros para asegurar el pago de los intereses que
puedan devengarse durante la ejecución y el pago de las costas de
ésta, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Líbrese testimonio del decreto de insolvencia provisional dictado
en fecha 07/04/11 en la ejecución número 240/10-A seguida en
este Juzgado y únase a las presentes actuaciones. Asimismo, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 274.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral, con carácter previo a resolver sobre la pervi-
vencia de la insolvencia ya declarada judicialmente, dése audiencia
a la parte actora-ejecutante y al FOGASA para que en el plazo de
quince días puedan facilitar nuevos bienes sobre los que trabar
embargo de la parte ejecutada, bajo apercibimiento de que, en caso
de no efectuarlo, se entenderá que ignoran esta circustancia y que no
se oponen a la declaración de insolvencia.

Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo
553 de la LEC, junto con entrega de una copia de la demanda
ejecutiva, a la parte ejecutada, sin citación ni emplazamiento para
que, sin perjuicio de oponerse a la ejecución si le conviene, pueda
personarse en la ejecución en cualquier momento, y se entenderán
con ella, en tal caso, las ulteriores actuaciones y también al
FOGASA.

Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas citaciones y
emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en los estrados de
este Juzgado.

Advierto a las partes que deben comunicar a este Juzgado cual-
quier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso. Así como los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comuni-
cación con la Oficina judicial (artículo 155.5 de la LEC).

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formular la parte ejecutada en el plazo de diez
días, a partir del siguiente al de la notificación de la presente reso-
lución (artículo 551 de la LEC).

Lo acuerda y manda el Ilmo. Doña Meritxell Garcia Redondo del
Juzgado de lo Social Único de Tortosa.

Magistrada jueza en sustitución La secretaria judicial,

Y para que sirva de notificación en forma a TORNEADOS Y
BARANDILLAS LA SENIA, SL, advirtiéndole que las sucesivas notifica-
ciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en
estrados; y para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de
Tarragona y tablón de anuncios de este Juzgado a los efectos perti-
nentes, expido el presente edicto.

En Tortosa, a 28/06/11. --- LA SECRETARIA JUDICIAL (ilegible).

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA

2011/7876 – JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE VALLS

Edicte

Secretària judicial: Mercè Domènech Sabaté
Valls, 14 de juny de 2011

Faig saber que en aquest Jutjat es tramiten les actuacions exp.
domini per a rectificació de cabuda 214/2011 seguides a
instàncies de Ana Maria Gil Garriga, representada pel procurador
Francisco Moreno Soler. Mitjançant aquest edicte cito i convoco així
mateix a quantes persones pogués perjudicar la inscripció
sol·licitada, perquè en el termini de deu dies puguin comparèixer en
l'expedient i al·legar el que més convingui al seu dret, amb l'adver-
timent que si ho fan els hi esdevindrà el perjudici corresponent.

FINQUES OBJECTE DE L'EXPEDIENT:
Rústica. Pieza de tierra, huerta, regadío, sita en la partida de

"Sorts", del término de Pont d'Armentera, de extensión aproximada
siete céntimos de jornal estadístico, equivalentes a cuatro áreas, vein-
ticinco centiáreas. LINDA: Norte, parte con Emilio Calbet Ferran y
parte con Eva Garriga Falcó; Sur, Raval nou; Este, calle del Molinet;
y Oeste, Raval Nou. Antes sus linderos eran: al Norte, con un
camino; al Sur, con otro camino; al Este con Andrés Alemany, hoy
Juan Garriga; y al Oeste, con un camino.

Cabida: según Registro, 425 metros cuadrados y según catastro,
848 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valls, al tomo 1396,
libro 33 de El Pont d'Armentera, folio 222, finca 867.

La secretària judicial (ilegible).
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