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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
2000/1797 - SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE EN TARRAGONA

Edicto
Para dar cumplimiento al art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27-11-92), y por haber resultado infructuosa la notificación personal en su domicilio, se
cita y emplaza a los interesados que se relacionan para que comparezcan en el Servicio Provincial de Muface en Tarragona, en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, a fin de que les sea notificado el acto que se indica:
N.º EXPEDIENTE
AB086039720
AB086053167
AB086054416
AB436010219
AB436021036
AB436022706
AB436023319
AB436023549
AB436025593
AB436027003
AB436027177
AB436028576
AB076011027
AB086036411
AB086058751
AB086062678
AB146027566
AB286297236
AB356020063
AB436010800
AB436020729
AB436020981
AB436022115
AB436027802
AB436028856
AB436040123
AB436040158
436020732
436020233
086075622

NOMBRE Y APELLIDOS
Xavier Corbera Gordi
Pedro E. Huguet Ballester
Encarnación López Hernández
Alberto Magarolas Orteu
Montserrat Esteve Pala
Rafael Ribera Abad
Luzdivina Delgado González
Juan J. Centelles Gracia
Francisco Escoda Martínez
Juan J. Sirvent Calvera
M. Teresa Recasens Plassa
Manuel Ferre Jaques
M. Dolores Curras Bosch
Guillermo Cardenas AlbaÒil
Joan Martí Castell
Montserrat Pla Roca
Manuel Garrido Carrillo
Joan Conde Fuguet
Emilia Janeiro Crego
Mercedes Vidal Sanahuja
Carlos Marquez Caro
Manuel Ferrol Sanz
Florian Garcia Flores
José Luis Abad Prior
Concepción Villas Martin
Angel Moreno Pinel
José Neiro Montes
Luis M. Dalmau Rius
Consuelo Moreno Rodriguez
Rafael Alba Frias

DNI
37766003
39661496
37320280
39550745
39303592
40096898
12668622
40914820
46314068
40837677
39690472
40903195
41483054
75672303
39624298
39620488
30441990
39853549
39815226
39575691
17673516
39825668
27120960
17701979
643360
39825602
17684336
39612597
7702889
28393643

LOCALIDAD
Tarragona
Tarragona
Torredembarra
Tarragona
Tortosa
Reus
Tarragona
Tortosa
Montbrió
Altafulla
Els Pallaresos
La Senia
Tarragona
Tarragona
Barcelona
Torredembarra
Deltebre
Reus
Reus
Tarragona
Valls
Reus
Reus
Tarragona
Salou
Reus
Reus
Valls
Reus
Reus

ART. LEY
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-30/84
32.6-60/84

ACTO NOTIFICADO
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerd. Iniciación
Acuerdo baja en Muface
Acuerdo baja en Muface
Acuerdo baja en Muface

AUTORIDAD
QUE LO DICTA
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.
Director Srv. Prov.

Tarragona, 18 de febrero de 2000.— El director provincial, Albert Macias Monfà.

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
2000/1802 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio
A la vista de los expedientes de apremio seguidos contra los deudores que se señalarán, así como el débito pendiente i período a que se
refiere, al no haberse podido realizar las deudas, por el presente anuncio, y a tenor de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 126 de la Orden
de 26 de mayo de 1999, por el que se desarrolla el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, se hace constar que en cada uno de ellos ha recaído la siguiente resolución:
“Vista la propuesta de declaración de crédito incobrable formulada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resultando: que se hace constar en el expediente instruido que el sujeto responsable no posee domicilio conocido.
Considerando: que a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el R.D.
1637/1995 de 6 de octubre, es competente esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para la declaración
de crédito incobrable.
Considerando: que en la instrucción del presente expediente se ha observado todos los trámites procesales previstos en las normas reglamentarias vigentes.
Vistos los textos legales citados y demás normas de general aplicación.
Acuerdo: declarar el sujeto responsable insolvente, sin perjuicio de que este acuerdo sea revisable, de modificarse las condiciones que lo
han motivado y dentro del plazo de prescripción de los respectivos débitos.
Publíquese el presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, comunicando el cese de la empresa en su actividad y la baja
de los trabajadores, en su caso.
— El director provincial, Pablo Martín-Sanz García.”
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Prov.

Núm. emp. DC

43
8
43
43
43
43
28
8
43
8
43
43
8
8
12
43
43
43
43
43
8
43
20
43
43
43
43
43
25
43
43
43
8
43
43
43
43
43
43
43
43
43

440785
2865072
374665
63647
415423
525310
987228
3141758
75616
4550997
77829
56867
3723030
2690609
525962
1032233
82549
10048308
556557
245483
3811105
356328
583832
1016180
429002
1029432
1003894
1001892
10004313
587755
354815
84149
4736459
10016260
597072
10053501
47167
191610
53299
448619
68911
9358
396475
4922678
61889
1029079
485232
595412
10030377
595643
2325474
1016386
5010346
298599
580579
1011237
2779166
10056590
484357
1010153
238898
543000
74205
1007222
1000670
1023596
60080

8
43
43
25
43
43
43
8
43
8
43
43
43
8
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

84
9
21
12
39
25
53
51
50
74
32
22
2
49
67
26
96
69
38
43
1
17
54
75
38
38
11
46
12
2
56
47
72
31
7
24
22
5
43
61
38
43
45
51
70
73
95
93
83
33
22
87
31
3
4
79
45
9
6
62
54
61
94
41
85
22
34

Empresa
ABAD FERRAGUT MANUEL
ALCARAZ MARTINEZ PEDRO
BANEGAS VALDELVIRA M.ISABEL
BERNAL VILLARRUBIA, S.C.P.
BILBAO ARAGONES JOSE LUIS
CAMPIÑA GARCIA JORGE
CANO PUERTA ISABEL
CARMONA JIMENEZ LUIS MIGUEL
CHAVES GARCIA, S.A.
CORRONS VIRGILI JUAN
CYUSA CONSTRUC.UBANIZ.,S.A.
DELGADO CLAVERE ANTONIO
DIAZ FERNANDEZ RAULOSVALDO
DOMINGO SORIANO ENRIQUETA
EL MESSBAHI MOHAMED
EXCAVAC.DESMONTES L’ANTIC,SL
FERNAN.ABENOJAR BONILLA,SCP
FLORENSA CABRE PATRICIA
FUNES MARTINEZ MONICA
GALLARDO MARTIN J.MANUEL
GONZALEZ SANCHEZ MARINA
HEREDIA FERNANDEZ JOSE LUIS
HERNANDEZ FERRE DOMINGO
HERSOL, S.I.
HIGUERAS GALLEGO CELEDONIO
HUGO GARCIA RAMOS, S.COOP.
ISIGUI, S.L.
J.LUIS ARTECHE VIÑAMBRES, SL
JIMENEZ MUÑOZ MARIA
JORDAN BAENA PEDRO
JORQUERA VICTORIA MANUEL
JOSE GARCIA GARCIA, S.C.P.
JUAREZ GOMEZ RAMON
KAO CHIEN KUO
KICHOUHI MOUSTAPHA
KOCH VOLKER
LACASA PARDO FERNANDO
LARA RUBIO ANTONIO
LASCORT NOGUERO JOSE L.
LLABERIA PALLEJA FRANCISCO
LLANES BELLA JOSE
LOPEZ LEOZ MILAGROS
LOPEZ PULIDO MARIA
LUCAS IÑIGO EVA MARIA
LURI REDONDO JOSE M.ROMAN
M.SALVATIERRA,A.M.POLLARD,CB
MABROUK MHAMMED
MASIP CARRIZO IVONE
MBENGUE DAME
MEDINA LOPEZ JUAN
NAVARRO CARRASCO JUAN
NAVARRO CORTES FRANCISCO
NIETO MARTINEZ VICENTE
ORELLANA ORELLANA MANUEL
ORTEGA ORTEGA ALICIA
OSMADENT CENT.PROTES.DENT.SL
PEREZ CAMPDELACREU ANTONIA
PEREZ RAMOS MARIA LUISA
PEREZ ROSELL ENRIQUE
REVELLES GARCIA PILAR
RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL
RUIZ CAMPS JOSE
SANCHEZ PEREZ MARIA
SANCHEZ RAMON FRANCISCO
SIMONE ELISABETH MELZER
SWEETMAN MARTIN
TUC CAMBRILS, S.A.

Muicipio
43882-SEGUR CALAFELL
3700-EL VENDRELL
43202-REUS
4343710-SANTA OLIVA
4343003-TARRAGONA
4343391-VINYOLS I ELS ARCS
2843700-EL VENDRELL
843141-VILALLONGA CAMP
4343883-RODA BARA
843820-CALAFELL
43880-EL VENDRELL
4343700-EL VENDRELL
843830-TORREDEMBARRA
843881-CUNIT
1243710-SANTA OLIVA
43896-ALDEA
43840-SALOU
4343840-SALOU
4343882-CALAFELL
4343440-ESPLUGA FRANCOLI
843710-SANTA OLIVA
43000-TARRAGONA
2043006-TARRAGONA
4343004-TARRAGONA
4343400-MONTBLANC
4343007-S.PERE I S.PAU
4343005-TARRAGONA
43110-LA CANONJA
2543003-TARRAGONA
4343830-TORREDEMBARRA
4343005-TARRAGONA
4343480-VILASECA
843004-TARRAGONA
43003-TARRAGONA
4346591-ALBALADA TARONGERS
43710-SANTA OLIVA
4343001-TARRAGONA
4343893-ALTAFULLA
4343001-TARRAGONA
4343203-REUS
43820-CALAFELL
43007-TARRAGONA
43006-TARRAGONA
843700-EL VENDRELL
4343003-TARRAGONA
43110-LA CANONJA
2522500-BARBASTRO
4343001-TARRAGONA
43007-TARRAGONA
4343700-EL VENDRELL
843881-CUNIT
4343800-VALLS
843820-CALAFELL
4343003-TARRAGONA
4343480-VILASECA
43700-EL VENDRELL
843893-ALTAFULLA
4343120-CONSTANTI
4343882-SEGUR CALAFELL
4343820-CALAFELL
4343700-EL VENDRELL
43830-TORREDEMBARRA
4343700-EL VENDRELL
4343820-CALAFELL
4343820-CALAFELL
4343820-CALAFELL
43003-TARRAGONA

3

Importe

1868780

Desde

Hasta

1998.01.01/1998.05.30
1997.07.01/1998.05.30
1994.03.01/1998.06.30
1989.12.01/1993.11.30
1997.08.01/1997.11.30
1993.09.01/1997.06.30
1994.01.01/1995.01.30
1996.07.01/1997.12.30
1991.05.01/1992.02.28
1991.12.01/1993.12.30
1993.10.01/1993.10.30
1994.01.01/1994.08.30
1996.04.01/1998.02.28
1989.10.01/1996.09.30
1996.05.01/1997.05.30
1998.05.01/1999.01.30
1992.01.01/1992.01.30
1997.07.01/1997.12.30
1994.03.01/1995.03.30
1996.01.01/1997.12.30
1992.01.01/1992.07.30
1992.01.01/1998.04.30
1993.12.01/1995.07.30
1995.09.01/1996.01.30
1995.05.01/1995.07.30
1997.06.01/1998.08.30
1989.09.01/1997.12.30
1994.12.01/1994.12.30
1997.08.01/1997.12.30
1991.01.01/1992.11.30
1988.01.01/1994.12.30
1992.03.01/1993.05.30
1996.01.01/1996.12.30
1997.10.01/1998.04.30
1996.01.01/1997.12.30
1997.06.01/1997.06.30
1992.08.01/1993.08.30
1991.01.01/1997.10.30
1985.07.01/1989.01.30
1997.12.01/1998.06.30
1991.01.01/1995.12.30
1991.10.01/1993.01.30
1992.10.01/1993.02.28
1997.11.01/1998.06.30
1994.04.01/1994.06.30
1997.09.01/1997.10.30
1992.09.01/1993.12.30
1994.01.01/1996.09.30
1995.01.01/1995.04.30
1998.01.01/1998.05.30
1997.02.01/1997.06.30
1996.09.01/1998.12.30
1993.09.01/1993.10.30
1995.02.01/1998.06.30
1998.05.01/1998.12.30
1993.12.01/1998.12.30
1990.01.01/1991.03.30
1998.05.01/1998.06.30
1992.04.01/1997.11.30
1994.05.01/1994.09.30
1998.06.01/1998.06.30
1992.12.01/1994.09.30
1986.01.01/1989.09.30
1994.09.01/1995.02.28
1992.09.01/1993.10.30
1993.01.01/1996.12.30
1992.09.01/1994.06.30

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 48

4

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dilluns, 28 - 2 - 2000

B) PERSONAL LABORAL FIX (3)

Denominació de llocs
de treball

CONSELLS COMARCALS
2000/1617 - CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Anunci
Havent-se publicat l’edicte d’aprovació inicial del pressupost general
únic d’aquest Consell Comarcal del Montsià per a l’exercici de 2000
en el BOPT núm. 5 de 8 de gener de 2000, i no havent-se presentat
cap observació ni reclamació, d’acord amb el previst en el mateix
edicte s’eleva a definitiu l’aprovació del mateix.
En compliment del que disposa la normativa legal vigent es
publica a continuació el resum per capítols, tant en despeses com en
ingressos, així com la plantilla de personal.

Núm. Titulació exigida

Dinamitzador Laboral
Director del CITA
Tècnic Administratiu CITA
Auxiliars Administratius
Assistents Socials
Treballadores familiars
Treballadores familiars
Educador Especial
Ordenança Auxiliar
Netejadores
Director Servei de Joventut

1
1
1
2
4
3
3
1
1
2
1

Observacions

Titulació grau mitjà
Titulació grau mitjà
Titulació grau mitjà
Certificat escolaritat
Titulació grau mitjà
Certificat escolaritat
Certificat escolaritat
Titulació grau mitjà
Graduat Escolar
Graduat Escolar
Titulació mitjà

Contractat
Contractat
Contractat
Contractat
Contractat
Contractat
Temps parcial
Contractat
Contractat
Temps parcial
Contractat

(3) Article 177 del Real Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
C) PERSONAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA (3)

ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

1
2
3
4
6
7
8
9

DESPESES PERSONAL . . . . . .
DESPESES BÉNS CORRENTS .
DESPESES FINANCERES . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS . . . . . . .
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . .
TOTAL CAPÍTOLS . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 120.962.615
. 145.677.495
.
5.950.000
. 143.611031
. 35.407.981
. 10.285.000
.
1.000.000
.
9.872.541
. 472.766.663

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
3.125.000
. 423.223.483
.
1.811.660
. 24.035.000
.
5.571.520
. 15.000.000
. 472.766.663

ESTAT D’INGRESSOS
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

3
4
5
7
8
9

TAXES I ALTRES INGRESSOS .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS .
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . .
TOTAL CAPÍTOLS . . . . . . . . .

Província: Tarragona
Corporació: Consell Comarcal del Montsià
Núm. Codi Territorial: 43870

Secretaria

1

A

Intervenció

1

A

Tresoreria

1

A

Administratiu

1

C

Administratiu

1

C

Auxiliar
Administratiu
Auxiliar
Administratiu

1

1

D

D

Habilitació
Nacional
Habilitació
Nacional
Habilitació
Nacional
Administració
General
Administració
General

Subescala
(2)

Classe
(2)

Categoria
(2)

Observ.

Secretaria

Primera

Superior

Acumulada

Intervenció

Primera

Superior

Propietat

Tresoreria

Tresoreria

Tresoreria

Vacant

Titulació
exigida

Núm.
2
1
2
1
3
2
1

Graduat Escolar
Graduat Escolar
Graduat Escolar
Titulació mitja
Certificat escolaritat
Certificat escolaritat
Titulació mitja

Modalitat
contracte

Observacions

Interinatge per vacant
Pràctiques
Obra o servei determ.
Obra o servei determ.
Interinatge per vacant Temps parcial
Obra o servei determ. Temps parcial
Obra o servei determ. Temps parcial

(3) Article 177 del Real Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
D) FUNCIONARIS DE TREBALL EVENTUAL (4)

Denominació de llocs
de treball

Núm. Titulació exigida

Gerent

1

Observacions

Titulació superior

Contractat

(4) Article 101 Llei 7/85, de 2 d’abril.
E) LLOCS DE TREBALL EN MODALITAT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

Arquitecte
Enginyer
Arquitecte tècnic

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

Escala
(2)

Auxiliars Administratius
Auxiliars Administratius
Auxiliars Administratius
Tècnic Joventut, Cultura
Treballadores familiars
Treballadores familiars
Professora de plàstica

Denominació
llocs de treball

PLANTILLA DE PERSONAL

Denominació Núm. Grup
de les places places (1)

Denominació
llocs de treball

Núm.
1
1
2

Titulació
exigida

Durada
Observacions

Titulació superior
Titulació superior
Titulació mitja

Temps parcial
Temps parcial
Temps parcial

I) NOMBRE TOTAL FUNCIONARIS DE CARRERA .
II) NOMBRE TOTAL PERSONAL LABORAL FIX . . . .
III) NOMBRE TOTAL PERSONAL LABORAL
DE DURADA DETERMINADA . . . . . . . . . . . . .
IV) NOMBRE TOTAL DE FUNCIONARIS EVENTUALS
V) NOMBRE TOTAL DE PERSONAL EN
ARRENDAMENT DE SERVEIS . . . . . . . . . . . . .

......
7
. . . . . . 20
. . . . . . 12
......
1
......

4

Amposta, 11 de febrer de 2000. — La gerent, Alícia Accensi i
Solé.

Administratiu Administrativa Administrativa Propietat
Administratiu Administrativa Administrativa Vacant

Administració Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
General
Administratiu Administrativa Administrativa Propietat
Administració Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
General
Administratiu Administrativa Administrativa Propietat

(1) Article 25 Llei 30/84, de 2 d’agost.
(2) Articles 169 a 175 Real Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril.

2000/1695 - CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Anunci
En sessió plenària de data 22 de desembre de 1999, es va
aprovar inicialment el pressupost comarcal per al present exercici
econòmic, les seves bases d’execució, la plantilla orgànica comarcal
i la relació de llocs de treball. Atès que no s’han presentat reclamacions durant els quinze dies d’exposició al públic oberta mitjançant
l’edicte publicat en el BOPT núm. 299, de data 31 de desembre de
1999, s’insereix el pressupost definitiu resumit per capítols en
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compliment del que preveu l’article 150 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals.
PRESSUPOST COMARCAL 2000

Capítol

Denominació

Consignació

INGRESSOS
3
4
5
7

A OPERACIONS CORRENTS
Taxes i altres ingressos . . . . . . . . . . . .
Transferències corrents . . . . . . . . . . . .
Ingressos patrimonials . . . . . . . . . . . .

1.350.000
565.813.637
1.000.000

B OPERACIONS DE CAPITAL
Transferències de capital . . . . . . . . . .
TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . .

173.353.644
741.517.281

6
7
9

A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal . . . . . . . .
Compra de béns corrents i serveis
Despeses financeres . . . . . . . . .
Transferències corrents . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

186.672.707
304.831.038
3.821.729
60.131.195

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals . . . . . . . . . . .
Transferències de capital . . . .
Passius financers . . . . . . . . . .
TOTAL DESPESES . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

117.199.765
60.180.069
8.680.778
741.517.281

.
.
.
.

.
.
.
.

Igualment, en compliment del que disposa l’article 291.6 de la
Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, s’insereix la plantilla orgànica comarcal amb la relació de llocs de treball:

A) PERSONAL FUNCIONARI

A
A
A

1
1
1
1
1
6
1
6

A
A
A
B
B
B
C
E

A

1
1
1
1
9
1
2
15
15

E
E

Situació

Supervisor transport i menjador escolar
Auxiliar adm. Oficina joventut
Auxiliar adm. Serveis econòmics
Auxiliar adm. Serveis socials
Treballadora familiar
Telefonista
Coordinadors de monitors
Monitors transport i menjador escolar
Monitors transport i menjador escolar

Ocupada
Vacant
Ocupada
Vacant
Ocupada
Vacant
Vacants
Ocupada
Ocupada

D) PERSONAL EVENTUAL

Núm.
de places Grup
A
C
A

Denominació
Gerent
Secretaria Presidència
Director del CITA

Situació
Ocupat
Vacant
Vacant

Tortosa, 15 de febrer de 2000. — El president, Joan Bertomeu
Bertomeu.

Secretaria
Intervenció-Tresoreria
Intervenció-Tresoreria

Primera
Primera
Primera

Secretaria General
Intervenció
Tresoreria

2000/1697 - CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Anunci

Subescala
Tècnica

Denominació

Nivell

Tècnic d’Administració
General
20

Administrativa
Administrativa
Administrativa

Administratiu
Administratiu
Administratiu

16
16
16

1
1
1
1

D
D
D
E

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Subalterna

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Subaltern

12
12
12
10

Situació
Vacant
A proveir per promoció interna
Ocupada
Ocupada
Vacant
A proveir per promoció interna
Ocupada
Ocupada
Ocupada
Ocupada

3. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

B
C
C

D
D
D
D
E
E

Denominació

Denominació

C
C
C

1
1
1

Ocupada
Ocupada
Ocupada
Ocupada
Ocupada
Ocupada
Ocupada
Ocupada

Classe

1
1
1

Núm.
places Grup

Dinamitzador ocupacional
Psicòleg EAIA
Pedagog EAIA
Assistent Social EAIA
Coordinador Serveis Socials
Assistent Social UBASP
Tècnic adm. del CITA
Treballadora familiar

Situació

Subescala

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

1

Denominació

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

2. PROPI DE L’ENTITAT

Núm.
places Grup

Grup

Es fa públic per a coneixement general.

1. HABILITACIÓ NACIONAL

1
1
1

Núm.
de places

1
1
1

PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE 2000

Núm.
places Grup

B) PERSONAL LABORAL FIX

Núm.
de places Grup

DESPESES
1
2
3
4

5

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat el plec de clàusules
per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert per concurs públic,
del servei de neteja de diverses dependències del Consell Comarcal
del Baix Ebre, s’exposa al públic per un termini de vuit dies amb la
finalitat que puguin presentar-se reclamacions. Simultàniament s’anuncia
el concurs condicionat al que disposa l’article 122.2 del RDL
781/86.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consell Comarcal del Baix Ebre
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria general
2. Objecte del contracte.
Servei de neteja de diverses dependències del Consell Comarcal
del Baix Ebre

Tramitació, procediment i modalitat d’adjudicació.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Modalitat: concurs públic

Subescala

Denominació

Nivell

Situació

Tècnica Mitjà
Tècnica Auxiliar
Comeses especials

Arquitecte Tècnic
Delineant
Cap de Protocol,
Relacions Públiques
i Participació Ciutadana

20
14

Ocupada
Ocupada

3.
a)
b)
c)

16

Ocupada

4. Pressupost base de licitació.
El preu màxim unitari s’estableix en 3.000.000 ptes.
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5. Garanties.
a) Provisional: 60.000 ptes.
b) Definitiva: el 4 % del pressupost del contracte.
6. Sol·licitud de documentació.
Secretaria General del Consell Comarcal del Baix Ebre
C/Barcelona, 152
43500 - TORTOSA
Tel.: 977 44 53 08
FAX 977 44 53 97
7. Recepció de proposicions.
a) Data i hora límit: fins a les 14.00 hores del 26è dia posterior
a la publicació de l’anunci de licitació en el BOPT o en el DOGC
b) Documentació: s’indica en la clàusula 9a del plec de clàusules.
c) Lloc de presentació:
Secretaria General del Consell Comarcal del Baix Ebre
C/ Barcelona, 152
43500 TORTOSA
8. Obertura de pliques.
a) Persones admeses: acte públic.
b) Data i hora: a partir de les 12.00 hores del quart dia hàbil
posterior a la data d’acabament del termini per presentar ofertes
c) Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Ebre
C/Barcelona, 152
43500 - TORTOSA
9. Despeses de publicació.
Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades dels
anuncis oficials d’aquesta contractació.
Tortosa, 10 de febrer de 2000. — El president, Joan Bertomeu
Bertomeu.

Dilluns, 28 - 2 - 2000

Aquesta capa de rodadura tindrà un gruix de 3 cm de tractament
superficial tipus monocapa, formada per barreja de granulats
granítics i emulsió bituminosa ECR-1, i reg d’emprimació amb betum
asfàltic fluidificat tipus FM-150 amb una dotació d’1,5 kg/m2.
L’expedient se sotmet a informació pública per un termini de 30
dies, mitjançant anuncis al tauler d’edictes de la corporació i al BOPT,
durant els quals les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimin oportunes.
Si es presenten al·legacions, aquestes seran resoltes per la gerència,
i en canvi si no se’n presenten, el decret d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Reus, 17 de febrer de 2000. — El president, Robert Ortiga
Salvadó.

2000/1696 - CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Anunci
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió plenària de data 11
de febrer de 2000, ha acordat modificar la plantilla del personal del
Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’exercici econòmic de 2000,
variant l’adscripció de la vacant d’un lloc de treball laboral temporal
d’auxiliar per al departament de serveis socials, com a personal
laboral permanent i la vacant d’un lloc de treball laboral temporal de
telefonista-recepcionista com a personal laboral permanent.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Tortosa, 16 de febrer de 2000. — El president, Joan Bertomeu
Bertomeu.

2000/1735 - CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

2000/1703 - CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

Edicte

Anunci

La corporació comarcal en Ple, en sessió ordinària de data
14.2.2000, ha aprovat inicialment el pressupost general comarcal i
la plantilla orgànica per a l’exercici 2000.

D’acord amb l’article 82 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals,
es fa públic que, mitjançant decret de la Presidència del Consell
Comarcal del Baix Camp dictat amb data 10 de febrer de 2000,
s’ha aprovat el nomenament de les senyores Maite Conejo da Pena,
Eva Cabré Masip i Sílvia Gómez Esparza per ocupar, a partir del dia
1 de març i amb contracte laboral de durada indefinida, les tres
places vacants d’auxiliar administratiu convocades per aquesta administració comarcal, d’acord amb l’acta del Tribunal qualificador del
concurs-oposició estesa el dia 9 de febrer de 2000.
Reus, 11 de febrer de 2000. — El president, Robert Ortiga Salvadó.

2000/1704 - CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

Anunci
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i d’Obres de 15 de febrer de 2000, la gerència ha
resolt, amb data 16 de febrer de 2000, l’aprovació inicial de la
memòria valorada de l’oba anomenada “Arranjament d’un tram del
camí d’Arbolí a Cornudella del Montsant, pel pantà del riu Siurana”
i pel que fa al terme municipal d’Arbolí, que compte amb un pressupost d’execució de 3.913.434 pessetes, (IVA inclòs).
La memòria preveu l’estesa d’una nova capa de rodadura en el
primer tram d’aquest camí, amb inici a la població d’Arbolí, i amb
una longitud de 1,500 metres.

En compliment de l’article 150.1 de la Llei 39/1988, de
28.12.1988, reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic
l’esmentat acord juntament amb l’expedient de què porta causa per un
període de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà del dia
de publicació del present edicte. Durant aquest període podrà ésser
examinat a la secretaria general de la corporació i podran presentarse les reclamacions que s’estimin oportunes davant l’òrgan plenari.
Cas que no es presentessin l’acord s’entendrà definitivament adoptat.
Móra d’Ebre, 16 de febrer de 2000. — El president, Santiago
Camps i Piñol.

AJUNTAMENTS
2000/1605 - AJUNTAMENT D‘ALCANAR

Anunci
El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió de data
28/01/2000, ha aprovat inicialment el Reglament per a l’ús de la
llengua catalana a l’Ajuntament d’Alcanar.
En compliment del disposat en l’art. 162 de la Llei 8/1987 de
15 d’abril, s’obre un període d’informació pública, pel termini de 30
dies, a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci
al BOPT, a l’objecte que els interessats puguin formular les al·legacions que considerin escaients.
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D’acord amb l’art. 162 2.c) de la Llei 8/1987 de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, en cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu.

serveis que són objecte del contracte. Aquests requisits han de constar
en el plec de condicions, o taba, dels contractes administratius que
aprovi l’Ajuntament.

REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
A L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
(Ajustat a la Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística)

CAPÍTOL IV
De les relacions amb els administrats

CAPÍTOL I
De l’àmbit d’aplicació
Article 1.
1.1 L’ús de la llengua catalana per part de l’Ajuntament d’Alcanar
i dels organismes que en puguin dependre, tals com patronats,
societats anònimes municipals o qualsevol altre, es regeix pels criteris
que estableix aquest Reglament i, supletòriament, per la Llei 1/1998,
de política lingüística, i la legislació complementària.
1.2. Les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé
sigui per concessió administrativa o qualsevol altra fórmula de les
regulades a la normativa de règim local, també es regeixen pels
mateixos criteris.
1.3. L’Ajuntament d’Alcanar vetlla perquè en els ens i les activitats
en què participi mitjançant convenis, consorcis o altres formes de
convinença, s’hi apliquin els criteris establerts en aquest Reglament.
1.4. Tots els organismes abans esmentats han d’ajustar-se als
criteris d’ús lingüístic que difongui el Consorci per a la Normalització
Lingüística a través del Centre del Consell Comarcal del Montsià.
CAPÍTOL II
De l’ús lingüístic general
Article 2
D’acord amb el que estableix l’article 9.1 de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística, l’Ajuntament d’Alcanar, ha
d’emprar el català per a les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.
CAPÍTOL III
De l’ús en l’organització municipal
Article 3
3.1. Les actuacions internes de l’Ajuntament s’han de fer en
català.
3.2. Les actes de les sessions que realitzi l’Ajuntament en Ple, la
Comissió de Govern i les comissions informatives s’han de redactar
en llengua catalana. També s’hi han de redactar les actes dels
diversos patronats, consells o entitats amb personalitat jurídica depenents d’aquest Ajuntament.
3.3. L’Alcaldia i les regidories, i també les diverses dependències
administratives o serveis, en la seva actuació administrativa han de
redactar la documentació en llengua catalana.
3.4. Els impresos utilitzats pels diferents òrgans de l’Ajuntament i
els rètols indicatius d’oficines i despatxos, les capçaleres de tota
classe d’impresos, els segells de goma, els mata-segells i altres
elements anàlegs han de ser escrits en català.
3.5. Les màquines d’escriure i les impressores dels ordinadors han
d’estar adaptades per al funcionament en llengua catalana. Els
programes i tot el material ofimàtic també s’hi ha d’adaptar, en la
màxima mesura possible.
Article 4
4.1. L’Ajuntament, en els contractes pels quals s’encarreguin a
tercers estudis, projectes i treballs, farà constar una clàusula en la qual
s’especificarà que el treball s’ha de lliurà en llengua catalana, llevat
que la seva finalitat exigeixi la redacció en una altra llengua.
4.2. L’Ajuntament ha de vetllar perquè els seus contractistes i
proveïdors presentin la documentació en català i perquè, en la
màxima mesura possible, facin ús del català en els bens i en els

Article 5
5.1. Els expedients administratius de l’Ajuntament s’han de
tramitar en llengua catalana.
5.2. L’expedició de documents o de testimoniatges d’expedients
es farà en català o, si la persona sol·licitant ho demana, en castellà.
5.3. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones
físiques i jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, s’han de fer
en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebreles en castellà, si ho demanen.
5.4. La sol·licitud de traducció que facin les persones interessades, d’acord amb els dos apartats anteriors, no pot comportar cap
perjudici o despesa al sol·licitant, ni retards en el procediment ni
suspendre’n la tramitació i els terminis establerts.
5.5. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones
residents fora de l’àmbit lingüístic català es faran normalment en
castellà.
5.6. Els documents, les comunicacions i les notificacions
adreçades a persones residents fora de l’Estat espanyol es faran
normalment en castellà, en una llengua del territori on van adreçades,
en català, o en diverses d’aquestes llengües.
Article 6
Els impresos s’han d’oferir en la versió catalana, sense perjudici
del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats.
Article 7
Només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància
especial ho recomani, d’acord amb els criteris a què fa referència l’article 1.4. En tot cas, el text català hi ha de figurar de forma preferent.
Article 8
En les seves comunicacions administratives orals, el personal de
l’Ajuntament, ha d’emprar la llengua catalana, llevat que l’administrat
demani ser atès en castellà. Així mateix, es pot recórrer a qualsevol
llengua o mitjà que faciliti la comunicació en cas que sigui necessari.
Article 9
Els documents públics i els contractuals atorgats per l’Ajuntament,
s’han de redactar sempre en català. En cas que l’Ajuntament concorri
junt amb d’altres atorgants, el document s’ha de redactar també en la
llengua que s’acordi.
CAPÍTOL V
De les relacions institucionals
Article 10
La documentació que l’Ajuntament adreci a qualsevol de les administracions públiques situades dins l’àmbit de Catalunya s’ha de
redactar en llengua catalana. En aquesta mateixa llengua s’han de
redactar les comunicacions de l’Ajuntament adreçades a l’Administració
civil o militar de l’Estat i a la Justícia dins l’àmbit lingüístic català.
Article 11
Els documents destinats a administracions públiques de fora de
Catalunya es redactaran en castellà o si s’escau, en l’altra llengua
oficial de l’administració receptora.
Article 12
Les còpies de documents redactats en català que s’hagin d’enviar
a administracions de fora de l’àmbit lingüístic català es trametran, bé
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en castellà o altra llengua oficial de l’administració receptora (amb la
indicació que el text és traducció de l’original català), bé en català,
acompanyades de traducció al castellà, o a aquella altra llengua oficial.
CAPÍTOL VI
Dels avisos, publicacions i activitats públiques
Article 13
La retolació pública de tota mena s’ha de redactar en català.
Article 14
Les disposicions de l’Ajuntament s’han de publicar en català, i
quan correspongui, se n’ha de fer la traducció al castellà.
Article 15
15.1. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que editi l’Ajuntament, com també els missatges que s’emetin
a través dels mitjans de comunicació, s’han de fer en català, llevat
dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer
en la llengua dels destinataris.
15.2. Fora de l’àmbit lingüístic català, la publicitat s’ha de fer
generalment en versió doble, en català i castellà o, preferiblement, en
la llengua pròpia, si n’és una altra.
15.3. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les
institucions de l’àmbit lingüístic català, o les d’abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de donar-ne la difusió, no siguin redactats
en llengua catalana, l’Ajuntament en sol·licitarà la versió en aquesta
llengua, sense perjudici de la seva difusió d’acord amb la legislació
vigent.
15.4. En els mitjans de radiodifusió i de televisió gestionats per
l’Ajuntament la llengua normalment emprada ha d’ésser la catalana,
tal com estableix l’article 25.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
Article 16
Els càrrecs de l’administració municipal s’han d’expressar
normalment en català en els actes públics celebrats i les actuacions
fetes dins l’àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del
càrrec i representin la corporació.
CAPÍTOL VII
De les institucions docents
Article 17
17.1 Les institucions docents de l’Ajuntament, tant de gestió
directa com mitjançant un altre sistema en que l’Ajuntament sigui
membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de
l’estricta aplicació de les normes i instruccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en matèria lingüística.
17.2 En totes les actuacions administratives s’ha d’utilitzar sempre
el català d’acord amb el que s’indica en els articles precedents, i els
directors han de vetllar perquè la llengua catalana esdevingui el
vehicle d’expressió normal en les activitats docents i administratives,
tant les internes com les de projecció externa.
CAPÍTOL VIII
Dels registres
Article 18
En els registres administratius de l’Ajuntament, els assentaments
s’han de fer en català.
CAPÍTOL IX
De la selecció, provisió i el reciclatge del personal
Article 19
19.1. En el procés de selecció per accedir a places de personal
de l’Ajuntament, inclòs el personal laboral, s’ha d’acreditar el conei-
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xement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com, si s’escau,
en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de
què es tracti i, per tant, en les convocatòries per a l’accés ha de figurar
el requisit de coneixement de català. Quan els aspirants siguin de
nacionalitat espanyola, el coneixement del castellà es pot presumir.
19.2. El Ple de l’Ajuntament ha d’establir en les bases de les
convocatòries el nivell de català que han d’acreditar els aspirants,
d’acord amb la legislació de la funció pública.
Article 20
20.1. En la provisió de llocs de treball, inclosos els cossos amb
habilitació estatal, els candidats han d’estar capacitats i posseir un
grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral
com en l’escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions.
20.2. El Ple de l’Ajuntament, a l’hora de definir els llocs de treball,
ha d’establir els nivells respectius de coneixement oral i escrit de la
llengua catalana per a cada cas, i considerar-lo com a requisit
preferent d’acord amb l’avaluació que s’estableixi.
20.3. Quan es tracti de concursos de promoció interna, els nivells
de català a exigir seran mèrit preferent per a totes aquelles persones
que hagin accedit a la condició de treballador municipal en data
anterior a l’entrada en vigor de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, i que optin a aquestes places.
Article 21
Un membre del centre de normalització lingüística ha de formar
part dels tribunals qualificadors en qualitat d’assessor, pel que fa a la
valoració dels coneixements de català, en els procediments de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball.
Article 22
22.1. Els responsables dels diferents òrgans de l’Ajuntament,
d’acord amb el centre de normalització lingüística, han de prendre
les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seves
dependències tingui els coneixements necessaris de català per
garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic,
de les tasques internes o adreçades als administrats.
22.2. L’Ajuntament, d’acord amb el centre de normalització
lingüística, facilitarà la formació de llengua catalana a tots els funcionaris que no tinguin els coneixements necessaris per exercir les seves
funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d’altres
especialitats.
22.3. Serà obligatori per a tots els funcionaris assolir el nivell de
coneixement establert en el catàleg, d’acord amb els criteris i els
terminis que fixi la Comissió de seguiment del Reglament.
22.4. La formació professional del personal funcionari i laboral
de l’Ajuntament s’ha de fer en llengua catalana, sempre que en
depengui de l’Ajuntament la programació i l’organització. Si no en
depèn, l’Ajuntament ha de demanar que es faci en català.
CAPÍTOL X
Del compliment i seguiment del Reglament
Article 23
23.1. Per tal de garantir el compliment d’aquest Reglament, es
crearà una Comissió interdepartamental de seguiment integrada
almenys per l’Alcalde, i els regidors que aquest designi, el secretari
general, el cap de personal, el responsable del centre de normalització lingüística, un representant del comitè d’empresa i un altre de
la junta de personal i les altres persones que designi l’alcalde.
23.2. Aquesta Comissió interdepartamental de seguiment es reunirà
almenys dues vegades l’any per analitzar el compliment i el desplegament d’aquest Reglament i extraordinàriament quan la convoqui
l’Alcalde per iniciativa pròpia o a petició d’algun dels seus membres.
23.3. L’actualització, ampliació o revisió del Reglament també
depenen d’aquesta Comissió interdepartamental, la qual farà l’estudi
i la proposta corresponent al Ple de l’Ajuntament perquè si s’escau,
n’aprovi la modificació.
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Article 24
La Comissió interdepartamental de seguiment informarà periòdicament la corporació municipal del grau d’aplicació d’aquest Reglament
perquè la corporació prengui les mesures oportunes garantir-ne el
compliment.
CAPÍTOL XI
De l’impuls institucional
Article 25
25.1. L’Ajuntament ha de fomentar l’ús del català en la publicitat
que es fa en la via pública i en les activitats laborals, professionals,
mercantils, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol
altra mena d’àmbit municipal.
25.2. De les tasques que es realitzin per impulsar institucionalment
la normalització lingüística al municipi, se n’ocuparà el centre de
normalització lingüística.
25.3. Tots els organismes de l’Ajuntament han d’impulsar la
normalització lingüística en el seu àmbit d’actuació, amb el suport
tècnic del centre de normalització lingüística/servei de català i
d’acord amb els criteris que estableixi la Comissió interdepartamental
de seguiment d’aquest Reglament.
Article 26
26.1. L’Ajuntament ha de vetllar perquè tota la senyalització i retolació situada dintre del terme municipal sigui en català en els termes
previstos per la Llei.
26.2. L’Ajuntament prendrà les mesures necessàries per garantir
que s’usi la toponímia oficial catalana.
26.3. L’Ajuntament condicionarà la concessió de qualsevol permís
a l’ús correcte dels noms de lloc.
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PRESSUPOST INGRESSOS ANY 2000
RESUM PER CAPÍTOLS

Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES . . . . . . . .
IMPOSTOS INDIRECTES . . . . . . .
TAXES I ALTRES INGRESSOS . . . .
TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . .
INGRESSOS PATRIMONIALS . . . .
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . . .
ACTIUS FINANCERS . . . . . . . . .
PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . .
TOTAL PRESSUPOST . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Import
412.500.000
25.000.000
243.995.343
163.930.000
8.809.000
12.152.000
4.102.000
0
0
870.488.343

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2000
RESUM PER CAPÍTOLS

Cap. Descripció
1 DESPESES DE PERSONAL . . . . . .
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I
SERVEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 DESPESES FINANCERES . . . . . . .
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . .
6 INVERSIONS REALS . . . . . . . . . .
9 PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . .
TOTAL PRESSUPOST . . . . . . . . . .

Import
. 265.699.449 ptes.
. 292.179.000 ptes.
. 30.222.027 ptes.
. 32.392.222 ptes.
. 191.771.826 ptes.
. 58.223.819 ptes.
. 870.488.343 ptes.

Així mateix en compliment d’allò disposat a l’article 291 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es publica tot seguit el resum
de la plantilla orgànica de l’Ajuntament d’Alcanar. A l’expedient del
pressupost figura la relació i catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament del personal funcionari i laboral.
PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2000

Article 27
La retolació i senyalització viària que depengui de l’Ajuntament o
que instal·lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o
qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l’Ajuntament, han de
figurar en català, sense perjudici del que disposen les normes que
regulen el trànsit i la seguretat vial.
Article 28
L’Ajuntament pot establir bonificacions i exempcions fiscals per a
les actuacions relacionades amb la normalització i el foment de l’ús
de la llengua catalana al municipi d’Alcanar.
Alcanar, 10 de febrer de 2000.— L’alcalde, Joan Bta. Beltran i
Queralt.

2000/1634 - AJUNTAMENT D‘ALCANAR

Edicte
El Ple de l’Ajuntament d’Alcanar, en sessió del dia 22 de
desembre de 1999, va aprovar inicialment el pressupost general
d’aquesta corporació per a l’exercici 2000, juntament amb la plantilla orgànica i relació de llocs de treball.
De conformitat amb l’article 150 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, l’acord inicial va ser
sotmès a informació pública pel termini de quinze dies mitjançant
edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
296 de data 28 de desembre de 1999.
Resoltes les reclamacions presentades contra l’aprovació incial del
pressupost, pel Ple en sessió del dia 28 de gener de 2000, es
considera definitivament aprovat, presentant el següent resum:

A.- FUNCIONARIS DE CARRERA
A.1.- ESCALA HABILITACIÓ NACIONAL
SUBESCALA SECRETARIA
A
26
SUBESCALA INTERVENCIÓ
A
26
A.2.- ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBESCALA TÈCNICA
A
22
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
C
16

SUBESCALA AUXILIAR

D

12

SUBESCALA SUBALTERNA

E

10

1
1

VACANT
VACANT

1
COBERTA
2 COBERTES
1 C. SERVEIS
1
VACANT
4 COBERTES
1 EXCEDÈNCIA
1
COBERTA
1 EXCEDÈNCIA

A.3.- ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS: POLICIA LOCAL
SOTS OFICIAL
C
18
1
COBERTA
CAPORAL
D
14
1
COBERTA
GUARDIA
D
12
9 COBERTES
2
VACANTS
SUBESCALA TASQUES ESPECIALS: BANDA DE MÚSICA
DIRECTOR
A
20
1
COBERTA
B.- FUNCIONARIS INTERINS
SECRETARI
A
INTERVENTOR
A

26
26

C.- PERSONAL LABORAL
C.1.- PERSONAL LABORAL FIX
ARQUITECTE
LLICENCIAT
APARELLADOR
DIPLOMAT
TÈCNIC TURISME
DIPLOMAT

1
1

COBERTA
COBERTA

1 COBERTA
1 COBERTA
1 COBERTA
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BIBLIOTECARI
TÈCNIC RÀDIO
TÈCNIC AGRARI
AUX. BIBLIOTECA
AUX. RÀDIO
PRÀCTIC TOPÒGRAF
CONSERGE AJUNT.
VIGILANT FANECADA
VIGILANT ESCOLES
VIGILANT PAVELLÓ
ENCARREGAT BRIGADA
AUX. OFICINA LES CASES
AUX. BIBLIOTECA LES CASES
JARDINER OF1a
ELECTRICISTA OF1a

DIPLOMAT
LLICENCIAT
FP II
BUP/FP II
CERT. ESCOLAR
BUP/FP II
CERT. ESCOLAR
CERT. ESCOLAR
CERT. ESCOLAR
CERT. ESCOLAR
CERT. ESCOLAR
FP1
FP1
CERT. ESCOLAR
CERT. ESCOLAR

OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL

CERT.
CERT.
CERT.
CERT.

1a
1a
1a
1a

NETEJA
CEMENTIRI
MANTENIMENT
OBRES

OFICIAL 2a OBRES
OFICIAL 2a MANTENIMENT

CERT. ESCOLAR
CERT. ESCOLAR

OFICIAL 2a INTENDÈNCIA
CERT.
OFICIAL 2a RETROEXCAVADORACERT.
PEÓ INTENDÈNCIA
CERT.
PEÓ NETEJA
CERT.
PEÓ JARDINER

ESCOLAR.
ESCOLAR.
ESCOLAR
ESCOLAR

ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR

CERT. ESCOLAR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

COBERTA
COBERTA
COBERTA
COBERTA
COBERTA
COBERTA
COBERTA
COBERTA
COBERTA
COBERTA
COBERTA
VACANT
VACANT
VACANTS
COBERTA
VACANT
COBERTA
VACANT
VACANT
COBERTES
VACANT
COBERTA
COBERTA
VACANT
COBERTA
VACANT
VACANT
COBERTES
VACANTS
VACANTS

C.2.- PERSONAL LABORAL DURADA DETERMINADA
OFICIAL 1a OBRES
CERT. ESCOLAR
1
OFICIAL 2a OBRES
CERT. ESCOLAR
1
PEÓ BRIGADA
CERT. ESCOLAR
1
PROF. CATALÀ
LLICENCIAT 1
PROF. CERÀMICA
CERT. ESCOLAR
1
PROF. PINTURA
CERT. ESCOLAR
1
AUX. ADMINIST.
BUP/ FP II 1
SOCORRISTES
CURS SOCORRISME 4
Alcanar, 11 de febrer de 2000.— L’alcalde, Joan Bta. Beltran i
Queralt.

2000/1940-U - AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Edicte
Sol·licitada per Forn de Pa Jorca SL llicència municipal per a
l’obertura d’un forn de pa, amb obrador, venda i degustació a l’av.
de la Ràpita, 65, 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, 22 de febrer de 2000.— L’alcalde (il·legible).

2000/1942-U - AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Edicte
Sol·licitada per Anselmo Jacinto Espuny i Regolf llicència municipal per a l’obertura d’un taller de muntatge en alumini i ferro al
c/Juan d’Àustria, 55 bis, 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, 23 de febrer de 2000.— L’alcalde (il·legible).

Dilluns, 28 - 2 - 2000

2000/1777 - AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ

Edicte
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 16 de
febrer de 2000 ha aprovat el plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir la contractació del servei de
recollida domiciliària de brossa industrial i domèstica al terme municipal de l’Arboç, el qual s’exposa al públic durant el termini de 15
dies hàbils de l’endemà de l’ultima publicació al BOPT o DOGC. En
el cas que no es presentés cap reclamació o al·legació quedarà
aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord per part del
Ple.
Simultàniament s’anuncia el concurs, si bé la licitació s’ajornarà,
si fos necessari, en cas que es presentessin reclamacions o al·legacions.
LICITACIÓ D’UN CONTRACTE D’ARRENDAMENT PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE BROSSA
INDUSTRAIL I DOMÈSTICA AL TERME MUNICIPAL DE L’ARBOÇ.
1.
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de l’Arboç.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
Número d’expedient: 110/00

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: prestació del servei de recollida domiciliària de brossa industrial i domèstica al municipi de l’Arboç.
b) Lloc d’execució: l’Arboç.
c) Termini d’execució: 2 anys
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 17.000.000 ptes. (102.172,05 euros), IVA inclòs.
5. Garanties
Provisional: el 2 per 100 del pressupost base de licitació.
Definitiva: el 4 per 100 del pressupost base de licitació
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de l’Arboç.
b) Domicili: c/ Major núm. 26.
c) Localitat i codi postal: l’Arboç 43720
d) Telèfon: 977 67 00 83
e) Telefax: 977 67 02 57
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: la fixada com
a límit per a la presentació d’ofertes.
7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir de l’última
publicació al BOPT i/o al DOGC.
b) Documentació a presentar:
Sobre núm. 1. Portarà la menció “documentació administrativa
per al concurs públic del servei (títol), presentat per (nom)”, amb la
signatura del licitador o persona que el representi, i haurà de contenir
la documentació següent:
Sobre núm 1. Documentació administrativa:
1. Fotocòpia compulsada del DNI del licitador
2. Escriptura de poder bastantejat, en el cas que s’actui per
representació
3. L’últim rebut de l’IAE
4. Certificat de la Seguretat Social i d’Hisenda conforme s’està
al corrent dels pagaments
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5. Declaració jurada del licitador sota la seva responsabilitat de
que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l’Adminstració, i que no està incurs en cap prohibició
de contractar, de conformitat amb els articles 15 a 20 de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
6. Memòria descriptiva del número d’operaris i si és el cas, tipus
de vehicles a utilitzar i de l’organització del servei.
7. Referències, acompanyades de certificats acreditatius, de treballs
similars que realitzi o hagi realitzat amb especificació del seu volum
8. Quantes dades i referències jutgi oportú aportar el licitador i
especialment aquells que permetin valorar la solvència tècnica i
econòmica en ordre al compliment del contracte
9. Resguard justificatiu de la presentació de la fiança provisional
10. Certificació d’estar al corrent del pagament de la pòlissa de
responsabilitat civil per un import mínim de 50.000.000 pessetes.
Sobre núm. 2. Portarà la menció “proposició econòmica per al
concurs públic del servei dee (títol), presentada per (nom)”, amb la
signatura del licitador o persona que el represnti, que contindrà
l’oferta econòmica, de conformitat amb el model següent:
2.1. MODEL DE PROPOSICIÓ
............................................................ major d’edat, amb
domicili a ............. (carrer, número, localitat i província) amb DNI
núm. ................ en nom propi (o bé en nom de .........................
si actua per representació, expressant la personalitat i domicili del
representant i l’escriptura de poders que el faculta per actuar i el codi
d’identificació fiscal de l’empresa) assabentat del Plec de condicions
economicoadministratives que regeixen la contractació, mitjançant
concurs del servei de recollida d’escombraries de l’Ajuntament de
l’Arboç, accepta íntegrament les condicions i obligacions que
dimanen dels esmentats documents; i ofereix realitzar el servei de
referència, per la quantitat anual de .............. (en lletres i números)
pessetes (IVA inclòs) adjuntant tota la documentació exigida.
2.2. Pla concret de la forma de desenvolupar les seves activitats.
Serà necessari incloure un apartat en el qual s’especifiqui els controls
de l’empresa sobre la recollida de brossa i neteja dels contenidors,
així com de les neteges viàries efectuades, la periodicitat i el personal
encarregat d’ambdós serveis.
2.3. En la proposta econòmica s’hauran de desglossar els
següents conceptes:
a) Cost del tractament i eliminació dels residus.
b) Mà d’obra.
c) Amortització de vehicles.
d) Manteniment de vehicles.
e) Carburants i lubricants.
f) Neteja de contenidors.
g) Despeses generals.
h) Benefici industrial.
“lloc, data i signatura del licitador”.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de l’Arboç, Secretaria de la Corporació,
en dies feiners, excepte dissabtes, de 9 a 14 hores.
2. Domicili: c/ Major núm. 26.
3. Localitat i codi postal: l’Arboç 43720
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la
seva oferta: 3 mesos.
8. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de l’Arboç.
b) Domicili: c/ Major núm. 26.
c) Localitat i codi postal: l’Arboç 43720
d) Data: el dia hàbil següent a la finalització de la presentació
d’ofertes, llevat que sigui dissabte, cas en què es farà el dia hàbil
següent.
e) Hora: a les 12 hores.
9. Despeses d’anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari
Es fa públic de conformitat amb el que preveu l’article 79 de la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions
públiques.
L’Arboç, 14 de febrer de 2000.— L’alcalde, Joan Malla Navarro.
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2000/1838-U - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte
Aprovat inicialment per la Comissió de Govern, en la seva sessió
del dia 20 de febrer actual, el plec de clàusules economicoadministratives particulars que regirà l’adjudicació, pel procediment obert
mitjançant concurs, del contracte per a l’execució de les obres de
“Remodelació de les instal·lacions elèctriques de la plaça Nova”;
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 que 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 de l’execució de les
obres de “Remodelació de les instal·lacions elèctriques de la plaça
Nova”, 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. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: la remodelació de les instal·lacions
elèctriques de la plaça Nova al nucli urbà del Vendrell
b) Lloc d’execució: el Vendrell
c) Durada: 3 mesos
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4. Pressupost base de licitació.
Tipus de licitació: 18.024.489 pessetes
5. Garanties.
Provisional: 360.490 pessetes.
Definitiva: el 4 per cent del preu total d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament del Vendrell - Secretaria-Contractació
b) Domicili: plaça Vella, núm. 1
c) Localitat i codi postal: el Vendrell - 43700
d) Telèfon: 977 / 16 64 04, Extensió 100
e) Fax: 977 / 66 11 79
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: no s’estableix.
7. Requisits específics del contractista.
No s’estableixen requisits específics.
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 de Catalunya. Si l’últim dia recaigués en
dissabte, dia inhàbil o festiu, les pliques es lliuraran el
primer dia hàbil següent.
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b) Documentació que integrarà les ofertes:
L’establerta a la clàusula 12 del plec regulador, en dos
sobres anomenats A i B.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament del Vendrell, Tresoreria, 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. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: sala d’actes de l’Ajuntament del Vendrell
b) Domicili: plaça Vella, núm. 1
c) Localitat: el Vendrell
d) Data i hora: l’obertura de les proposicions econòmiques es
farà a les 12 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 del què resulti adjudicatari.
El Vendrell, 22 de febrer de 2000. — L’alcalde, Benet Jané Palau.

2000/1844-U - AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Edicte
Aprovat inicialment per la Comissió de Govern, en la seva sessió
del dia 20 de febrer actual, el plec de clàusules economicoadministratives particulars que regirà l’adjudicació, pel procediment obert
mitjançant concurs, del contracte per a l’execució de les obres de
“Remodelació de la plaça Nova, obra civil”; 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 que 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 de l’execució de les
obres de “Remodelació de la plaça Nova, obra civil”, que es durà a
terme amb subjecció al què seguidament s’expressa:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament del Vendrell
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria-Contractació
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: la remodelació de la plaça Nova,
obra civil, al nucli urbà del Vendrell
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b) Lloc d’execució: el Vendrell
c) Durada: 3 mesos
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4. Pressupost base de licitació.
Tipus de licitació: 19.942.812 pessetes
5. Garanties.
Provisional: 398.856 pessetes.
Definitiva: el 4 per cent del preu total d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament del Vendrell - Secretaria-Contractació.
b) Domicili: plaça Vella, núm. 1
c) Localitat i codi postal: el Vendrell - 43700
d) Telèfon: 977/16 64 04, Extensió 100
e) Fax: 977/66 11 79
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: no s’estableix.
7. Requisits específics del contractista.
No s’estableixen requisits específics.
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 de Catalunya. 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 12 del plec regulador, en dos
sobres anomenats A i B.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament del Vendrell, Tresoreria, 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. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: sala d’actes de l’Ajuntament del Vendrell
b) Domicili: plaça Vella, núm. 1
c) Localitat: el Vendrell
d) Data i hora: l’obertura de les proposicions econòmiques es
farà a les 12 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 del que resulti adjudicatari.
El Vendrell, 22 de febrer de 2000. — L’alcalde, Benet Jané Palau.
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2000/1936-U - AJUNTAMENT DE VINYOLS I ELS ARCS

Edicte
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament el pressupost per a
l’exercici de 2000, juntament amb la plantilla orgànica i la relació
de llocs de treball, s’exposa al públic a la secretaria de l’Ajuntament
pel termini de quinze dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions davant d’aquesta corporació i el Ple les haurà de resoldre en
un termini de trenta dies.
En cas de no presentar-se reclamacions durant l’indicat termini de
temps i tal com disposa l’article 150.1 de la Llei reguladora de les
hisendes locals, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.
Vinyols i els Arcs, 23 de febrer de 2000.— L’alcalde, Josep M.
Vidal Mas.
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i l’hora assenyalats, per motius de força major o causes alienes a
aquest Jutjat, s’entendrà que se celebrarà el següent dia hàbil, a la
mateixa hora, excepte els dissabtes.
Béns que es treuen a subhasta i valor:
Urbana. “Nuda propiedad de la mitad indivisa de la casa sita en
Alcanar, calle del Mar, núm. 23, de superficie en solar, setenta metros
cuadrados, que se compone de planta baja, primera, segunda
planta alta y golfa. Linda: derecha mirando la fachada desde la calle
de San Miguel; izquierda, casa de Miguel Fibla Queralt y, fondo,
Montserrat Sancho Chillida”.
Valor tasació finca: 3.000.000 ptes.
Amposta, 31 de gener de 2000. — La jutgessa (ilegible). — La
secretària (ilegible).

2000/1012 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE REUS

Edicto

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
2000/1609 - JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 D’AMPOSTA

Edicte
Teresa Gordillo Rojas, secretària del Jutjat de Primera Instància núm. 1
d’Amposta, faig saber:
Que en aquest Jutjat es tramiten les actuacions de judici executiu
amb el núm. 221/1998, a instàncies de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra María Luisa Subirats Castell, Emma
Cristóbal Subirats i Carlos Cristóbal Subirats, en les quals, la jutgessa
ha disposat treure a subhasta pública, per primera vegada i en el
termini de 20 dies, els béns que s’indiquen més avall. Assenyalo el
dia 30-3-00 a les 10 hores per tal de dur a terme l’acte de rematada
a la sala d’audiències d’aquest Jutjat, amb els advertiments següents:
Primer. No s’admetran les postures que no cobreixin les dues
terceres parts de la valoració.
Segon. Els licitadors, per prendre part en la subhasta, hauran de
consignar prèviament en el compte núm. 4180 0000 17, que aquest
Jutjat té en el Banco Bilbao Vizcaya, SA, una quantitat igual, com a mínim,
al vint per cent del valor dels béns que serveixi de tipus. Fer constar el
número i l’any del procediment és un requisit sense el qual no seran
admesos. No s’acceptarà el lliurament de diners en metàl·lic o xecs.
Tercer. L’executant únicament podrà concórrer amb la condició de
cedir la rematada a tercers.
Quart. A totes les subhastes, des de l’anunci fins a la celebració,
podent fer-se postures per escrit en plica tancada, un cop fet el dipòsit
a què s’ha fet referència anteriorment.
Les actuacions i el certificat de registre que supleix els títols de
propietat estaran a la secretaria del Jutjat, on podran ser examinats.
S’entén que els licitadors accepten com a suficient la titulació existent
i que les càrregues anterior i les preferents, si n’hi ha, queden subsistents, sense destinar el preu de la rematada a la seva extinció. S’entén
que el rematant les accepta i queda subrogat en la responsabilitat de
les càrregues.
En el cas que no hi hagi postors en la primera subhasta, assenyalo
el dia 26-4-00 a les 10 hores per tal de celebrar la segona subhasta.
El tipus és el 75 per 100 de l’assenyalat per a la primera subhasta i
seran d’aplicació les altres prevencions de la primera subhasta.
Igualment, en el cas que tampoc no hi hagi licitadors en la
segona subhasta, assenyalo el dia 23-5-00 a les 10 hores per tal de
celebrar la tercera subhasta. Aquesta subhasta se celebrarà sense
subjecció a cap tipus. Les persones que vulguin prendre-hi part hauran
de consignar el 20 per 100 del tipus que va servir de base per a la
segona subhasta. En el cas de no poder-se celebrar la subhasta el dia

La secretaria en sustitución, M. Carmen Barrabeig Dols, del Juzgado
de Primera Instancia n.º 3 de Reus, hace saber:
Que en los autos de referencia se ha practicado tasación de
costas, cuyo importe total asciende a la suma de 46.995 ptas., así
como la liquidación de intereses que asciende a 59.303 ptas.
De dicha tasación de costas se da vista a la parte demandada
M.ª Dolores Tost Sastre, en ignorado paradero, para que, en el plazo
de tres días pueda impugnarla, así como de la liquidación de intereses en el plazo de seis días.
Reus, 24 de enero de 2000. — La secretaria en sustitución
(ilegible).

2000/1733 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE REUS

Edicto
Secretario, Manuel Jorques Ortiz,
Se hace saber: que en este Juzgado se tramitan bajo número
247/1999 actuaciones de declarativo menor cuantía, a instancia de
Construcciones Loroga, SA, representada por el procurador Sr. Marcelo
Cairo Valdivia, contra Sortimart II, SL, sobre reclamación de
cantidad, en los que, en resolución dictada el día de la fecha, se ha
acordado notificar la sentencia por edictos a Sortimart II, SL, por ignorarse su paradero.
“Sentencia
En Reus, a treinta y uno de enero de dos mil.
La Ilma. Sra. M. Carmen Moreno Martínez, la magistrada jueza
del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Reus, habiendo visto los
presentes autos de juicio declarativo de menor cuantía, promovidos a
instancias de Construcciones Loroga, SA y, en su representación, el
procurador de los tribunales Marcelo Cairo Valdivia, contra Sortimart
II, SL, hallándose en rebeldía en este procedimiento, que versa sobre
reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando la demanda formulada por el procurador D. Marcelo
Cairo Valdivia, en nombre y representación de Construcciones
Loroga, SA, contra Sortimart II, SL, sobre resolución de contrato de
compraventa de bien inmueble, debo declarar y declaro resuelto el
contrato de compraventa formalizado por las litigantes el 12 de junio
de 1997 respecto a la vivienda sita en la planta 3.ª puerta 2.ª del
edificio Ball Benas portal B escalera 2 sito en Benasque carretera
A139, sin número (finca registral n.º 4090, inscrita en el Registro de
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la Propiedad de Boltañá) y a la plaza de aparcamiento n.º 49 y al
cuarto trastero n.º 44 del mismo edificio (finca registral n.º 4064), y
en consecuencia, condeno a la demandada a estar y pasar por
dicha declaración y a devolver a la demandante la posesión de los
referidos inmuebles dejándolos libres, expeditos y a disposición de
aquélla bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica.
Asimismo, la demandante hará suyas en concepto de indemnización de daños y perjuicios las cantidades ya satisfechas por la
demandada a cuenta del precio.
Procede hacer expresa y unilateral condena en costas a la parte
demandada.
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación
dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, recurso que
será resuelto por la Excma. Audiencia Provincial.
Firme que sea esta sentencia y una vez que la demandada
devuelva la posesión de los inmuebles adquiridos a la vendedora,
líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente
para la cancelación de la anotación preventiva de la demanda.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para
su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la demandada en ignorado
domicilio Sortimart II, SL, libro el presente, en Reus, a 11 de febrero
de 2000. — El secretario (ilegible).

2000/1451 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 4 DE REUS
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el 75% del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación
las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que no hubiere licitadores en la
segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el
día diecinueve de julio de 2000, a las diez treinta horas. Esta
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base
para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y valor:
Vivienda, puerta primera tipo F, con fachada a la plaza de Pau
Casals y al carrer de l’Alcalde Segimon, existente en la séptima
planta en alto de la casa sita en Reus, carrer del Morell, 17, cuya
vivienda tiene una superficie de ochenta y nueve metros, ochenta y
tres decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Reus n.º 2 al tomo 680, libro 286, de Reus, folio 4, finca 954,
inscripción 4.ª.
Tipo de subasta: once millones doscientas ocho mil doscientas
cincuenta pesetas (11.208.250 ptas.).
Reus, 8 de febrero de 2000. — El secretario (ilegible).

2000/1767 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 4 DE REUS

Edicto
Edicto
D. José Miquel Latorre Cusidó, secretario del Juzgado de Primera
Instancia n.º 4 de Reus, hago saber:
Que en este Juzgado y con el n.º 411/1999 se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Sabadell, contra
Francisco Moreno León y Montserrat Alarcón García, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán. Se señala para que el acto
del remate tenga lugar en la sala de audiencia de este Juzgado, el
día diecisiete de mayo de 2000 a las diez treinta horas, con las
prevenciones siguientes:
Primera. No se admitirán posturas que no cubran el tipo de la
subasta.
Segunda. Los licitadores, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, SA, n.º 4194 0000 18 0411 99, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. No se aceptará
entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercera. Podrán participar con la calidad de ceder el remate a
terceros.
Cuarta. En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinta. Los autos y la certificación del registro a que se refiere la
regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto
en la secretaría del Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente; y las cargas o los 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 del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día
catorce de junio de 2000, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo

D. José Miquel Latorre Cusidó, secretario del Juzgado de Instrucción
n.º 4 de Reus, hago saber:
Que el contenido del fallo dictado en sentencia de juicio de faltas
n.º 276/99 sobre hurto es del tenor literal siguiente:
“Que debo absolver y absuelvo libremente de la falta que ha
dado lugar el presente procedimiento a Tania Liberta Martín Alegre.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación ante la Iltma. Audiencia Provincial de Tarragona, mediante
escrito a presentar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde
la notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a Tania Liberta Martín Alegre, el
cual se encuentra en paradero desconocido, libro el presente, en
Reus, a 11 de febrero de 2000. — El secretario (ilegible).

2000/1768 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE REUS

Edicto
El secretario, D. Francisco Fernández Caballero, del Juzgado de
Primera Instancia n.º 5 de Reus, hago saber:
Que en los autos de juicio divorcio contencioso disposición 5.ª,
seguidos en este Juzgado bajo el n.º 323/1999, a instancia de
María Teresa Roig Ferran, representada por el procurador D. Joan
Hugas Segarra, contra Said Kermais, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son los siguientes:
Que estimando la demanda formulada por el procurador D. Joan
Hugas Segarra en nombre y representación de D.ª María Teresa Roig
Ferrán, contra Said Kermais, debo decretar y decreto la disolución
por divorcio del matrimonio contraído por las partes litigantes en
fecha 31 de marzo de 1995, con todos los efectos legales y en
especial los siguientes:
1. El mantenimiento de las medidas acordadas en sentencia de
separación de fecha 28 de febrero de 1997, que aprovó el
convenio regulador de 15 de enero de 1997, recaída en autos de
separación de mutuo acuerdo n.º 41/97 de este Juzgado.
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2. No se efectúa expreso pronunciamiento en costas.
Contra esta sentencia se puede interponer en este Juzgado
recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación.
Y para que sirva de notificación en forma a Said Kermais,
declarado en situación procesal de rebeldía, expido el presente en
Reus, a 7 de febrero de 2000. — El secretario (ilegible).

2000/1792 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE REUS

Edicto
El secretario, D. Efraín Fernández Martínez, del Juzgado de Primera
Instancia n.º 5 de Reus, hago saber:
Que en el juicio ejecutivo de referebcia se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
“Sentencia
Magistrada Esther Rojo Beltrán.
En Reus, a dieciséis de febrero de dos mil.
Esther Rojo Beltrán, magistrada del Juzgado de Primera Instancia
n.º 5 de Reus, ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, representada por el procurador
Sr. Francesc Franch Zaragoza y bajo la dirección de letrado, y de
otra como demandada Carmen Lucía García Virgili que figura
declarada en rebeldía, en reclamación de cantidad.
Fallo
Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada
contra Carmen Lucía García Virgili hasta hacer trance y remate de los
bienes embargados y con su importe íntegro pago a Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona de la cantidad de 2.021.476 pesetas de
principal y los intereses correspondientes y costas causadas y que se
causen, en las cuales expresamente condeno a dicha demandada.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía de la demandada
se le notificará en los estrados del Juzgado y en el Boletín Oficial de
esta provincia, caso de que no se solicite su notificación personal, lo
pronuncio, mando y firmo”.
Para que sirva de notificación de sentencia a la demandada
Carmen Lucía García Virgili, se expide el presente edicto, que se
introducirá en el Boletín Oficial de la Província de Tarragona y en el
tablón de anuncios de este Juzgado.
Reus, 16 de febrero de 2000. — Firmas (ilegibles).

2000/890 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE REUS

Edicto
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divorcio matrimonial registrados con el número 123/98 iniciados a
instancia de D.ª Rosa Monné Tost, en nombre y representación de
D.ª Carmen Pérez Marín contra D. Ángel Martínez Castaño.
Que estimando la demanda interpuesta por D.ª Rosa Monné Tost
en nombre y representación de D.ª Carmen Pérez Marín, contra D. Ángel
Martínez Castaño, debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio de los expresados, por divorcio, con todos los efectos legales
inherentes y todo ello sin hacer expresa condena en costas.
Firme que sea esta sentencia, comuníquese a las oficinas del
Registro Civil en que conste la inscripción de matrimonio de los
sujetos del pleito.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en ambos efectos ante la Excma. Audiencia Provincial de
Tarragona, en el plazo de cinco días desde su notificación.
Y para que sirva de notificación en forma a Ángel Martínez
Castaño, declarado en situación procesal de rebeldía, expido el
presente, en Reus, a 22 de enero de 2000. — El secretario (ilegible).

2000/1660 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 6 DE REUS

Edicto
M. Rosario Redondo Fernández, secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.º 6 de Reus, hace saber:
Que en este Juzgado se tramita juicio de cognición, bajo el
número 2/1998, a instancia de Banco de Santander Central
Hispano, SA, representado por el procurador Sr. Hugas, contra Juan
Enrique Dalmau Pedrola, sobre reclamación de cantidad, en los que,
en resolución dictada el día de la fecha, se ha acordado notificar por
edictos al demandado Juan Enrique Dalmau Pedrola por ignorarse su
paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor
literal siguiente:
“En Reus, a tres de febrero de dos mil. — El Iltmo. Sr. Ramón
Mariñosa Peiret, magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia
n.º 6 de Reus, ha visto los presentes autos de juicio de cognición
número 2/98, a instancia de Banco de Santander Central Hispano,
SA, representado por el procurador Sr. Hugas, contra Juan Enrique
Dalmau Pedrola, sobre reclamación de cantidad. — Fallo: que estimando la demanda formulada a instancia de Banco de Santander
Central Hispano, SA, representado por el procurador Sr. Hugas,
contra Juan Enrique Dalmau Pedrola, debo condenar y condeno a la
demandada a satisfacer a la actora la suma de 348.913 ptas., más
intereses pactados y al pago de las costas. — Contra esta sentencia
podrán las partes interponer recurso de apelación para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Tarragona, dentro de los cinco días
siguientes al de su notificación. — Así por ...”.
Y para que sirva de notificación al demandado antes reseñado,
libro el presente.
Reus, a 10 de febrero de 2000. — La secretaria (ilegible).

El secretario, D. Fracisco Fernández Caballero, del Juzgado de
Primera Instancia n.º 5 de Reus, hago saber:
Que en los autos de juicio divorcio contencioso disposición 5.ª,
seguidos en este Juzgado bajo el n.º 123/1998, a instancia de
Carmen Pérez Marín, representada por la procuradora D.ª María
Rosa Monné Tost, contra Ángel Martínez Castaño, se ha dictado la
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:
“En Reus, a nueve de noviembre de mil novecientos noventa y
nueve.
Vistos por D.ª Raquel García Díaz, magistrada juez del Juzgado
de Primera Instancia n.º cinco de esta ciudad los presentes autos de

2000/1722 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 6 DE REUS

Edicto
La secretaria, M. Rosario Redondo Fernández, del Juzgado de
Primera Instancia n.º 6 de Reus, hago saber:
Que en el juicio ejecutivo de referencia se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
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“Sentencia
Juez Ramón Pariñosa Peiret.
En Reus, a 27-1-2000.
Ramón Mariñosa Peiret, juez del Juzgado de Primera Instancia
n.º 6 de Reus, ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante Banco de
Santander Central Hispano, SA, representado por el procurador Juan
Hugas Mestre y bajo la dirección del letrado Pedro Clua y de otra
como demandada M.ª de la Paz Cano Mora y Juan José Navas
Vizuete, que figura declarada en rebeldía, en reclamación de
cantidad.

2000/1879 - JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

Cédula de citación
D.ª Paloma de Diego Moreno, secretaria del Juzgado de lo Social n.º 1
de los de Tarragona y su provincia, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue expediente n.º 186/99, a
instancias de Reddis Unión Mutual, contra INSS y otras, en reclamación de cantidad-gastos médicos. Por el presente se cita a Julio
Enrique Tamayo Pizarro, quien se halla en ignorado paradero, para
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Tarragona,
calle Ramón y Cajal, 51-53, esc. B, entlo., al objeto de celebrar acto
de conciliación y, en su caso, juicio, el día 22 de marzo de 2000,
a las 10.05 horas de su mañana, con advertencia de que el juicio
no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.

Fallo
Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada
contra M.ª de la Paz Cano Mora y Juan José Navas Vizuete, hasta
hacer trance y remate de los bienes embargados y con su importe
íntegro pago a Banco Santander Central Hispano, SA, de la
cantidad de 743.372 ptas. de principal y los intereses correspondientes y costas causadas y que se causen, en las cuales expresamente condeno a dichos demandados.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía de los demanadados, se les notificará en los estrados del Juzgado y en el Boletín
Oficial de esta provincia, caso de que no se solicite su notificación
personal, lo pronuncio, mando y firmo”.

Tarragona, 21 de febrero de 2000.

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES

Para que sirva de notificación de sentencia a los demandados
M.ª de la Paz Cano Mora y Juan José Navas Vizuete, se expide el
presente edicto, que se introducirá en el Boletín Oficial de la
Provincia de Tarragona y en el tablón de anuncios de este Juzgado.

2000/1790-U - COMUNITAT DE REGANTS
ULLDECONA

Convocatòria

Reus, 8 de febrero de 2000. — La secretaria (ilegible).

Es convoca els partíceps d’aquesta Comunitat de Regants a la junta
general ordinària que tindrà lloc el primer diumenge complit el període
d’un mes de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, al saló d’actes de la Cooperativa Agrícola
d’aquesta vila, a dos quarts d’onze del matí en primera convocatòria i
a les onze en segona convocatòria, sota el següent ordre del dia:

JUTJATS PENAL
2000/1814 - JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 DE TARRAGONA

1. Lectura de l’acta de la junta general ordinària anterior, de data
21 de març de 1999.
2. Lectura del balanç de resultats d’ingressos i despeses de
1999, i aprovació si s’escau.
3. Presentació dels pressupostos d’ingressos i despeses per al
2000, i aprovació si s’escau.
4. Situació rec campanya 2000.
5. Renovació de la meitat de la Junta directiva.
6. Renovació d’un vocal del Jurat de recs i respectius suplents.
7. Proposicions, precs i preguntes.

Anulación de requisitoria
En virtud de la presente y en atención a los datos que más abajo
se especificarán se deja sin efecto la requisitoria existente en razón
de que ha sido encontrado el sujeto sobre el que pesaba la orden de
busca y captura.

Acusado: Aswin de Witt NIE X-1872246-T.
Rollo n.º: 5/99.
Procedimiento abreviado: 63/99.
Juzgado de Instrucción: Tarragona cuatro.

Ulldecona, 21 de febrer de 2000. — El president, Miguel Vericat
Ollé.

Tarragona, 8 de febrero de 2000. — El magistrado juez (ilegible).
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