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MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social

Unidad de Recaudación Ejecutiva 
número 08/03, 

de Sant Martí-Poblenou

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
DE REQUERIMIENTO DE BIENES 

(TVA-218)

El Recaudador ejecutivo de la Seguridad
Social de la Unidad de Recaudación Ejecuti-
va núm. 08/03, de San Martín-Pueblo Nuevo
(Barcelona),

Hace saber: Que en los expedientes admi-
nistrativos de apremio que se instruyen en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con-
tra los deudores que se dirán, se ha procedi-
do a remitir las notificaciones del siguiente
tenor literal:

«Requerimiento de bienes (TVA-218): En
el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor de referencia, por
deudas a la Seguridad Social, debidamente
notificadas en tiempo y forma, y cuya cuantía
corresponde al principal de la deuda, recargo
de apremio y total deuda que se dirá.

Y una vez transcurrido el plazo señalado
para el ingreso voluntario de la totalidad de
las cantidades adeudadas, sin haberse verifi-
cado el abono de las mismas, se ha procedi-

do a dictar la correspondiente providencia de
embargo por la que se ordena la traba de bie-
nes y derechos en cantidad suficiente para
cubrir el importe del crédito perseguido, el
recargo, intereses en su caso y las costas que
legalmente le sean exigibles. A tales efectos y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 89 del Reglamento General de Recauda-
ción de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial
del Estado del día 25), se le requiere para que
efectúe manifestación sobre sus bienes y
derechos, con la precisión necesaria para
garantizar sus responsabilidades. Deberá, asi-
mismo, indicar las personas que ostentan
derechos de cualquier naturaleza sobre tales
bienes y, de estar sujetos a otro procedimien-
to de apremio, concretar los extremos de éste
que puedan interesar al procedimiento admi-
nistrativo de embargo. En el caso de que los
bienes estuvieren trabados con cargas reales,
estará obligado a manifestar el importe del
crédito garantizado y, en su caso, la parte
pendiente de pago en esa fecha.

Asimismo se le hace constar que si incum-
ple con el deber de manifestación de sus bie-
nes, no podrá estimarse como causa de
impugnación del procedimiento de apremio
la preterición o alteración del orden de prela-
ción a observar en el embargo de los mis-
mos.

En el supuesto de no realizar manifesta-
ción sobre bienes y derechos para garantizar
responsabilidades, deberá verificar el pago
de la deuda en el plazo de cuarenta y ocho
horas mediante ingreso en la cuenta restringi-

da de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
cuyos datos son: Entidad Financiera: Santan-
der Central Hispano, Titular: Tes. Gral. Seg.
Social-Ure 08/03, Nº cuenta: 0049-1806-91-
2311849683.»

Lo que se notifica para su conocimiento y
efectos, por medio del presente edicto, a los
deudores afectados, al resultar éstos en para-
dero desconocido al ser negativas las notifi-
caciones remitidas por correo certificado con
acuse de recibo a los domicilios que figuran
en los títulos ejecutivos, en conformidad con
lo establecido en los artículos 56 a 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Al propio tiempo se les requiere para que
comparezcan en sus respectivos expedientes,
en el plazo de ocho días, a contar del
siguiente a la publicación del presente edicto
en la Concejalía del distrito correspondiente
a su último domicilio conocido y en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, por sí o por
medio de representante, a fin y efecto de
designar nuevo domicilio donde cursar las
notificaciones que se produzcan en los expe-
dientes, con la advertencia de que en el caso
de incomparecencia serán declarados en
rebeldía, y se les tendrá por notificados de
todas las sucesivas diligencias hasta que fina-
lice la sustentación del procedimiento, sin
perjuicio del derecho que les asiste a compa-
recer. Las oficinas de esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva donde pueden realizar la
comparecencia se hallan sitas en la calle
Gran Vía de las Cortes Catalanas, 1128-1132
(Barcelona).

La relación de deudores afectados es la siguiente:#

N.EXPEDIENTE§ CCC/NAF§ CIF/NIF§ NOMBRE RAZON SOCIAL§ DOMICILIO§ LOCALIDAD§ DEUDA#

08030600464409§ 07 501021244466§ 0X2879931D§ DIANA - ARIEL HERNAN§ CL MILA I FONTANALS 31 BX§ 08922 SANTA COLOMA DE GRAM§ 1.867,95 EUR#
08030600467136§ 07 080157433854§ 037755490R§ PENA TEJERO ENRIQUE§ PJ MAS DE RODA 24§ 08005 BARCELONA§ 1.157,76 EUR#
08030600475927§ 07 080418130448§ 040942124P§ ROSANAS LLIGOÑA ANTONIO MARIA§ CL CAYETANO VENTALLO 44§ 08100 MOLLET DEL VALLES§ 545,19 EUR#
08030600478048§ 07 080368710665§ 037797630M§ PARRILLA RODRIGUEZ FRANCISCO§ CL DE LOS 3 REYES 5 BJ§ 08017 BARCELONA§ 1.049,07 EUR#
08030600478755§ 07 081079816392§ 039361754Z§ CAÑADA VICENTE JONATAN§ CL MIGUEL SERVET 7§ 08930 SANT ADRIA DE BESOS§ 141,64 EUR#
08030600479260§ 07 081055691482§ 046793646P§ FIGUEROA VECINO MARIA ISABEL§ AV G.V.CORTS CATALANES 873 ET 4§ 08018 BARCELONA§ 286,69 EUR#
08030600479664§ 07 080303695912§ 040940544S§ PUIG COLOMINAS M ANGELES§ AV DEL TURO 20 5 1§ 08390 MONTGAT§ 396,52 EUR#
08030600480876§ 10 08149381541§ 0X4052044L§ JUANG - DONGOING§ CL PEDRO IV 94 1§ 08005 BARCELONA§ 36,86 EUR#
08030600481280§ 10 08150439649§ 038150900H§ PALLAS ABAD MARIA DOLORE§ PP VERNEDA 123 6 3§ 08020 BARCELONA§ 186,22 EUR#
08030600481684§ 07 071017968303§ 0X2446761K§ UWVIGBE - LUCKY§ CL MAGALLANES 43 BJ 2§ 08923 SANTA COLOMA DE GRAM§ 1.961,32 EUR#
08030600483506§ 07 080516134905§ 052277521Q§ GIL GOMEZ JUAN§ CL LEVANTE 1 1 1§ 08930 SANT ADRIA DE BESOS§ 1.025,71 EUR#
08030600484415§ 07 080528674072§ 038141763N§ GIL GOMEZ MIGUEL§ CL LEVANTE 1 1 1§ 08930 SANT ADRIA DE BESOS§ 35,54 EUR#
08030600496741§ 10 08149244125§ 0X3243724B§ ASFOURA - HOSSAM§ CL RBLA DEL POBLE NOU (RESTAUTRANT)§ 08005 BARCELONA§ 2.856,09 EUR#
08030600513616§ 10 08102321181§ 0F60222791§ CURTIDOS PUEBLO NUEVO,S.COOP.CAT.L.§ CL DEL REC_S/N.§ 08700 IGUALADA§ 9.941,25 EUR#
08030600517757§ 07 080235642328§ 037309327S§ SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS§ CL MARIA VIDAL 169 1 D§ 08340 VILASSAR DE MAR§ 143,14 EUR#
08030600518969§ 07 081056793848§ 0X2198444N§ NURUZZAMAN - MOHAMMED§ CL REINA AMALIA 23 3 2§ 08001 BARCELONA§ 1.803,13 EUR#
08030600519070§ 07 081090174477§ 046064897Z§ ARCOS MELENCHON BARBARA§ AV GRAN VIA C.C. 110910 3§ 08020 BARCELONA§ 311,56 EUR#
08030600520686§ 07 080370838908§ 046031748P§ MELENCHON MUÑOZ M DOLORES§ CL CONCILIO DE TRENTO 221§ 08020 BARCELONA§ 651,72 EUR#
08030600525538§ 07 281016274693§ 0X1722757B§ PENA LOPEZ JOSE§ AV JARDIN DE MIRALTAJO 6§ 28380 COLMENAR DE OREJA§ 1.404,85 EUR#
08030600525740§ 10 08044572229§ 023658877L§ LOPEZ TORRES DOMINGO§ CL NARCIS OLLER 62§ 08186 LLIÇA D�AMUNT§ 13.761,52 EUR#
08030600529376§ 07 461058839108§ 0X3823928V§ AHMED - IMTIAZ§ CL PINTOR MATARANA10 16§ 46025 VALENCIA§ 161,16 EUR#
08030600530891§ 07 080513789727§ 043434647K§ FERNANDEZ CUEVAS FILOMENA§ CL CALAF 11 01 01§ 08922 SANTA COLOMA DE GRAM§ 561,94 EUR#
08030600531093§ 07 081038197029§ 0X0241305N§ RASOOL - GHULAM§ CL PAU CLARIS 26 2 2§ 08923 SANTA COLOMA DE GRAM§ 1.259,06 EUR#
08030600532309§ 10 08149209264§ 033918362D§ RAMIRO FERNANDEZ JUAN§ CL PIRINEUS 108 2 2§ 08923 SANTA COLOMA DE GRAM§ 830,96 EUR#
08030600533622§ 07 080165863760§ 037704587C§ PERALTA SOBRINO JOSE MARIA§ CL TORROELLA DE MONTGRI 13§ 08027 BARCELONA§ 6.876,14 EUR#
08030600534430§ 07 080277273314§ 077271178X§ NAVARRO SOL JORGE§ CL SANT JERONI 31§ 08921 SANTA COLOMA DE GRAM§ 769,79 EUR#
08030600535945§ 07 300023627532§ 023148281T§ CHUECOS ESPIN JUAN§ CL MARESME 284 1º 2ª§ 08020 BARCELONA§ 576,53 EUR#
08030600536248§ 10 08150553928§ 053828505H§ ZEHRA - ABDELKADER§ AV SANTA COLOMA 34 3º 2ª§ 08923 SANTA COLOMA DE GRAM§ 20,63 EUR#
08030600536450§ 07 080506687307§ 033927516D§ BLAZQUEZ COLLADOS JUAN PEDRO§ CL JOSEP MARIA SERT 2§ 08140 CALDES DE MONTBUI§ 0,52 EUR#
08030600537258§ 10 08148774380§ 073190345K§ PALACIN PORTE RAMON SALVADOR§ AV BOGATELL 21 1º 1ª§ 08005 BARCELONA§ 23,90 EUR#
08030600540793§ 07 081052608502§ 0X1453661S§ YE - JIANMIN§ AV FRANCESC MACIA 39 SO 1§ 08921 SANTA COLOMA DE GRAM§ 1.579,71 EUR#
08030600544736§ 07 071019783617§ 0X2903728R§ MONGO - EKENOBAYE§ AV ANSELM DE RIU 161 2 2§ 08923 SANTA COLOMA DE GRAM§ 1.132,06 EUR#
08030600547160§ 07 081114178038§ 053085606L§ CORTES FERNANDEZ ASUNCION§ PG SANTA COLOMA 112 01 01§ 08921 SANTA COLOMA DE GRAM§ 861,22 EUR#
08030600549584§ 07 080419394680§ 033932031Q§ MORA SOLERDELCOLL ALFONSO§ CL PALLARS 317 5 A§ 08005 BARCELONA§ 1.024,39 EUR#
08030600550392§ 07 080362347263§ 038550791P§ LOPEZ GARCIA ALBERTO§ CL RDA DE LA VIA 53 2 1§ 08903 HOSPITALET DE LLOBRE§ 1.127,44 EUR#
08030600551002§ 10 08128474203§ 0X1290008F§ RAKMANE - HASSANE§ CL DOCTOR PAGES 122 TD 2§ 08923 SANTA COLOMA DE GRAM§ 41,14 EUR#
08030600553628§ 07 080532352796§ 040983284K§ RIBERA VALENTIN MARI ANGELES§ CL MARROC 91 2 1§ 08020 BARCELONA§ 1.040,38 EUR#
08030600557870§ 07 081009050852§ 046702631G§ TENA MARTIN DAVID§ CL AGUILERAS 31 BJ TDA§ 08921 SANTA COLOMA DE GRAM§ 5.961,64 EUR#

Barcelona, 12 de marzo de 2007.
El Recaudador ejecutivo, Francisco Javier

Peña Cabello.

062007001094
A
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Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social

Unidad de Recaudación Ejecutiva 
número 08/07, de Gràcia

EDICTO NOTIFICACIÓN 
DE EMBARGO

Doña Montserrat Ychasmendi Muñoz,
Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social,
de la U.R.E. núm. 08/07, de Gràcia (Barcelo-
na),

Hace saber: Que en el expediente admi-
nistrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación, contra el deudor a
la Seguridad Social por el Régimen Autóno-
mos D Jaime Sagrera Casaponsa (Expte. 08
07 06 00406949) cuyo último domicilio
conocido fue en Girona, calle Subida Puente
de Piedra 2 se procedió con fecha 18 de
enero de 207 al embargo preventivo de bie-
nes inmuebles, cuya diligencia se transcri-
birá.

Lo que se hace público no obstante haber
sido notificado el deudor, por no conocerse
su domicilio actual, por medio de Edictos en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento del
último domicilio conocido, de acuerdo con
los arts. 58 a 61 de la Ley 30/1992 de 26/11
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Asimismo se le significa que de no haberlo
realizado con anterioridad, deberá hacer
manifestación sobre sus bienes y derechos,
en el plazo de ocho días hábiles, y que en
caso de no hacerlo en dicho plazo se estará
en lo previsto en el art. 89.2 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social.

Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse RECUR-
SO DE ALZADA, ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de UN MES, contado a
partir de su notificación al interesado, confor-
me a la modificación operada por la Ley
4/1999 de 13 de enero en el sistema de
recursos administrativos regulados en la Ley
30/1992 de 26 noviembre y a lo dispuesto en
el art. 9 de la Ley 52/2003 de 10 diciembre,
de disposiciones específicas en materia de
Seguridad Social que modifica el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, (R.D.L.
1/1994 de 20 de junio), y el Art. 46 del
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, (R.D. 1415/2004 de 11 de
junio) significándole que aunque se interpon-
ga recurso el procedimiento de apremio no
se suspenderá sino en los casos y condicio-
nes previstos en el art. 46.2 del citado Regla-
mento y en el 34 de la Ley de la Seguridad
Social.

TRANSCRIPCIÓN DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

Diligencia. Tramitándose en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social, a mi cargo expediente administrativo

de apremio contra el deudor, por débitos del
Régimen de Trabajadores Autónomos, varios
períodos y no conociendosele otros bienes
embargables

Por la presente se embargan los inmuebles
pertenecientes al deudor que a continuación
se expresan:

Derechos del deudor sobre los bienes
embargados propietario del33,3333% indivi-
so del pleno dominio finca rústica de vein-
tiún áreas, ochenta y siete centiàreas. metros
cuadrados de superficie, sita en el término de
Algelaguer.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Olot tomo nº 9; libro nº 225; folio nº 18;
finca nº 80.

Débito total que se persigue que ha de
afectar a las fincas trabadas: Principal
2.991,29 EUR, Recargo 1.046,95 EUR, Inte-
reses 130,70 EUR, Costas devengas 18,22
EUR, Costas presupuestadas 120,00 EUR, en
total 4.307,16 EUR.

Del citado embargo se efectuará anotación
preventiva en el Registro de la Propiedad a
favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el
número 2 del art.103 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004 de 11 de junio Boletín Ofi-
cial del Estado del día 25) notifíquese esta
diligencia de embargo al deudor y en su
caso, a su cónyuge, a los terceros poseedores
y a los acreedores hipotecarios, requiriéndo-
les para la entrega de los títulos de propie-
dad, en el plazo de ocho días, si no los
hubiesen presentado, y a los efectos de valo-
ración, inmatriculación o inscripción de la
finca embargada y fijación del tipo de subas-
ta, expídase según previene el art. 104 de
dicho texto legal, el oportuno mandamiento
al Sr. Registrador de la Propiedad y llévense a
cabo las actuaciones pertinentes y remisión
en su caso de este expediente a la Dirección
Territorial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, para la autorización de subasta,
en cumplimiento del art. 115 del menciona-
do Reglamento.

Barcelona, 13 de marzo de 2007.
La Recaudadora Ejecutiva, Montserrat

Ychasmendi Muñoz.

062007001093
A

Institut Nacional de la Seguretat Social

EDICTE

El Director provincial de l�Institut Nacional
de la Seguretat Social, en l�expedient 1-
2006/835.751-48, de declaració de responsa-
bilitat empresarial per falta de mesures de
seguretat i higiene en el treball a nom de
Antonio Rufian Camero i en el qual són parts
interessades, entre altres, les empreses Nova-
dec SL i Construnova del Valles SA, ha dictat
en data 29/01/2007 la resolució en què la

part dispositiva es la següent:
«Resolc: Declarar l�existència de responsa-

bilitat empresarial per falta de mesures de
seguretat i higiene en el treball en l�accident
sofert per Antonio Rufian Camero en data
23/07/2003. Establir, en conseqüència, que
les prestacions de Seguretat Social derivades
de l�accident de treball esmentat siguin incre-
mentades en el 30% amb càrrec a les empre-
ses Novadec SL i Construnova del Valles SA,
responsables de l�accident. En el cas de pen-
sió vitalícia, ha de constituir a la Tresoreria
General de la Seguretat Social el capital cost
necessari per pagar aquest increment, durant
el temps en què aquelles prestacions estiguin
vigents, calculant el recàrrec en funció de la
quantia inicial d�aquestes i des de la data en
què s�hagin declarat causades.

Contra aquesta resolució podeu presentar
reclamació prèvia a la via jurisdiccional
davant aquesta Direcció Provincial en el ter-
mini de trenta dies des de la seva notificació,
de conformitat amb l�article 71 del text refós
de la Llei de procediment laboral, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d�abril
(Boletín Oficial del Estado d�11/4/1995).»

I perquè serveixi de notificació a les
empreses Novadec SL i Construnova del
Valles SA, el domicili de les quals es desco-
neix, i perquè es publiqui en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, lliuro el present edicte.

Barcelona, 7 de març de 2007.
El Secretari provincial, Javier Codera Vis-

tuer.

062007000972
A

Institut Nacional de la Seguretat Social

EDICTE

El Director provincial de l�Institut Nacional
de la Seguretat Social, en l�expedient 0-
2006/589.982-68 i en el qual és part interes-
sada, entre altres, l�empresa Dat 3, S.L., ha
dictat en data 06/02/2007 la resolució en què
la part dispositiva es la següent:

«Resolc: Declarar a Fernando Hurtado
Galiano en situació d�incapacitat permanent
en grau de total qualificada, derivada d�acci-
dent de treball, amb efectes des del dia
23/7/2006 i el dret a percebre una pensió
mensual que incrementada en un 20% de la
base reguladora, correspont a 1217,16 EUR,
més les revaloritzacions corresponents, pen-
sió que es percebrà des del dia 24/07/2006.
Del seu pagament és responsable Asepeyo,
amb les responsabilitats legals de l�Institut
Nacional de la Seguretat Social y de la Treso-
reria General de la Seguretat Social.

Contra aquesta resolució podeu presentar
reclamació prèvia a la via jurisdiccional
davant aquesta Direcció Provincial en el ter-
mini de trenta dies des de la seva notificació,
de conformitat amb l�article 71 del text refós
de la Llei de procediment laboral, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d�abril
(Boletín Oficial del Estado d�11/4/1995).
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I perquè serveixi de notificació a l�empresa
Dat 3 S L, el domicili de la qual es desco-
neix, i perquè es publiqui en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, lliuro el present edicte.

Barcelona, 7 de març de 2007.
El Secretari provincial, Javier Codera Vis-

tuer.

062007000973
A

Instituto Nacional de la Seguridad
Social

Dirección Provincial de Barcelona

EDICTO

Acuerdo de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona, de 28 de febrero de 2007, por el
que se aprueba el régimen de delegación de
firma y el de suplencia en los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad.

El objetivo de este acuerdo es establecer
normas claras y precisas en relación con el
régimen de delegación de firma y de suplen-
cia en el ámbito de esta Dirección Provincial,
teniendo en cuenta lo previsto en la Resolu-
ción de 13 de noviembre de 2006, de la
Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, por la que se establecen
directrices sobre el régimen de delegación de
firma y suplencia en los supuestos de vacan-
te, ausencia o enfermedad en el ámbito de
las direcciones provinciales.

Por ello, se considera oportuno:
* Por una parte, implantar un sistema uni-

forme de delegación de firma aplicable a las
resoluciones y actos administrativos, inclu-
yendo las certificaciones y copias de docu-
mentos, de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administra-
tivo común.

* Por otra parte, abordar, desde el punto
de vista organizativo, un procedimiento de
sustitución o suplencias en los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad de los* titu-
lares de las distintas áreas**, que comple-
mente lo dispuesto en la instrucción novena,
punto 1, de la Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, de 26 de julio de 2005, dictada
en aplicación de lo dispuesto por el artículo
17 de la mencionada Ley.

De conformidad con la disposición adicio-
nal decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, la dele-
gación de firma de resoluciones y actos
administrativos que se establece en este
acuerdo será comunicada a la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo
establecido en el Real decreto 2583/1996, de
13 de diciembre, de estructura orgánica y

funcional del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social y de modificación parcial de las
correspondientes a la Tesorería General de la
Seguridad Social, así como en los artículos
16 y 17 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,
Acuerdo

Primero
Delegar en el secretario provincial y en los

subdirectores provinciales, en sus respectivas
materias, la firma de las resoluciones suscep-
tibles de reclamación previa, de las resolu-
ciones de las reclamaciones previas y revisio-
nes y la firma de los expedientes de informa-
ción previa a la jubilación gestionados por la
Dirección Provincial.

Los directores de los centros de atención e
información de la Seguridad Social (CAISS) o
los funcionarios que asuman sus funciones
firmarán las resoluciones de incapacidad
temporal, maternidad y demás prestaciones
que se tramiten y resuelvan en dichos cen-
tros.

Los jefes de sección de la Dirección Pro-
vincial asumirán la firma de la documenta-
ción genérica de comunicación, traslado de
documentos e información general de la ges-
tión que tengan encomendada.
Segundo

Delegar en el secretario provincial la firma
de documentos que impliquen información
que corresponda al ámbito de competencias
de la Dirección Provincial y, en los subdirec-
tores provinciales y jefes de sección, la firma
de la certificación de documentos relativos a
sus respectivas áreas de competencia.

Delegar en los directores de los centros de
atención e información de la Seguridad
Social y en los funcionarios destinados en
ellos la firma de los certificados que se emi-
tan por aplicativos informáticos o que se
refieran a escritos de gestión de los expedien-
tes que tramiten y resuelvan.
Tercero

En las resoluciones y actos que se firmen
por delegación es requisito formal indispen-
sable hacer constar la referencia a la autori-
dad delegante mediante la consignación en
el pie de firma de la leyenda El director pro-
vincial, seguido de la expresión Por delega-
ción de firma o P.d. de firma, junto con la
mención de los datos identificativos de este
acuerdo y la fecha de su publicación en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, haciendo
constar finalmente la denominación del
cargo o puesto de trabajo y nombre de la
persona que firma por delegación.
Cuarto

El director provincial puede revocar total o
parcialmente la delegación de firma y firmar
en cualquier momento los documentos cuya
firma esté delegada por este acuerdo.
Quinto

1. El secretario, en los supuestos de vacan-
te, ausencia y enfermedad, será sustituido por
los subdirectores provinciales, según el orden
que se establece a continuación:

* Subdirector provincial de Jubilación,
Muerte y Supervivencia y Convenios Interna-
cionales.

* Subdirector provincial de Incapacidad
Permanente.

* Subdirector provincial de Pensiones.
* Subdirector provincial de Incapacidad

Temporal y otras Prestaciones a Corto Plazo.
* Subdirector provincial de Atención e

Información.
2. Los respectivos subdirectores provincia-

les, en los supuestos de vacante, ausencia o
enfermedad de cualquiera de ellos, serán sus-
tituidos por el secretario provincial o, en su
defecto, por el subdirector provincial que
corresponda, según el orden previsto en el
párrafo anterior.

3. Los jefes de sección de la Secretaría o
de las subdirecciones provinciales, en los
supuestos de vacante, ausencia o enferme-
dad, serán sustituidos, en primer lugar, por
otro jefe de sección de la misma área, en
segundo lugar, por cualquier jefe de negocia-
do del área correspondiente y, en su defecto,
por cualquier otro jefe de sección o de nego-
ciado de la Dirección Provincial.
Sexto

En las resoluciones y actos que se firmen
por suplencia, quedará reflejada dicha cir-
cunstancia haciendo constar el cargo o pues-
to de trabajo de la persona suplida, a conti-
nuación los términos Por suplencia o P.s. y el
cargo o puesto de trabajo y nombre del
suplente junto con la referencia a los datos
identificativos de este acuerdo y la fecha de
su publicación en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Séptimo

1. Los supuestos de delegación de firma
no alterarán las competencias del órgano
delegante.

2. La suplencia, que se mantendrá mien-
tras dure la ausencia, se provea la vacante o
se produzca el alta médica, no implicará nin-
guna alteración de las competencias del
órgano o titular del área objeto de sustitu-
ción, que mantiene en plenitud tanto las
competencias propias como aquellas que le
han sido delegadas.
Octavo

El presente acuerdo surtirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Entre tanto,
continúa en vigor el reglamento de 27 de
julio de 2005.

Barcelona, 1 de marzo de 2007.
El Director provincial, Carmelo-Andrés

Palomero Montes.

062007000967
A
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Direcció dels Serveis d�Assistència 
al Govern Local

ANUNCI

Assumpció de la gestió informatitzada de
padrons d�habitants de municipis de la

província de Barcelona (AGIPH-29).
Als efectes de coneixement general es fa

públic que l�ajuntament que s�indica ha
encomanat la gestió informatitzada del Padró
d�habitants del municipi a la Diputació de
Barcelona. Aquesta encomanda, ha estat for-
malitzada mitjançant Conveni, d�acord i amb
els efectes que es preveien en el text publicat
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
86 (annex I), del 10.4.2001.

L�Ajuntament (AGIPH-29) que ha formalit-
zat l�encomanda de gestió és el següent:

226. Els Hostalets de Pierola.
Barcelona, 12 de març de 2007.
El Secretari, Josep M. Esquerda Roset.

022007007780
A

Intervenció General

EDICTE

Conforme amb allò que disposen els arti-
cles 177.2, 179.4 i 169.3 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, en relació amb els articles 70.2 i 112.3
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, i d�altra nor-
mativa vigent, es fa públic el resum per capí-
tols de les modificacions de crèdit en el Pres-

supost General de la Diputació de l�exercici
de 2007 que s�esmenten tot seguit, aprovades
en sessió plenària ordinària de 22 de febrer
de 2007, les quals exposades al públic durant
quinze dies hàbils, i no havent-se presentat
cap reclamació al respecte, van restar defini-
tivament aprovades.

Contra els acords definitius, es podrà inter-
posar directament recurs contenciós adminis-
tratiu, conforme amb allò que disposa l�arti-
cle 171.1 del Text refós abans esmentat, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia

següent al de la publicació d�aquest edicte al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

El resum per capítols de les modificacions
de crèdit és el següent:

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
(4/2007)

Finançament:

ESTAT D�INGRESSOS

Romanent líquid de tresoreria 2006: 77.
285.647,78 EUR.

§ Finançament § Modificació#

Capítol§
Baixes 

EUR§
Suplements 

EUR§
C. extraordinari 

EUR#

ESTAT DE DESPESES§ § § #

A) Baixes, suplements i crèdits extraordinaris#
1. Despeses de personal§ -§ 5.906.183,80§ -#
2. Despeses en béns corrents i serveis§ -§ 9.309.312,22§ -#

§ Finançament § Modificació#

Capítol§
Baixes 

EUR§
Suplements 

EUR§
C. extraordinari 

EUR#

4. Transferències corrents§ 544.396,67§ 5.331.500,24§ 533.712,00#
6. Inversions reals§ -§ 19.561.445,71§ -#
7. Transferències de capital§ 60.000,00§ 27.438.086,96§ 6.111.000,00#
8. Actius financers§ -§ 3.698.803,52§ -#
Total§ 604.396,67§ 71.245.332,45§ 6.644.712,00#

§ Modificació§ Finançament #

Capítol§
Transf. positives 

EUR§
Transf. negatives 

EUR#

B) Transferències§ § #

2. Despeses en béns corrents i serveis§ -§ 8.350,00#

§ Modificació§ Finançament #

Capítol§
Transf. positives 

EUR§
Transf. negatives 

EUR#

4. Transferències corrents§ 52.000,00§ 52.000,00#
6. Inversions reals§ 8.350,00§ -#
Total§ 60.350,00§ 60.350,00#

PRESSUPOST DE L�ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA (2/2007)

Finançament:

ESTAT D�INGRESSOS

Romanent líquid de tresoreria 2006:
702.000,00 EUR.

Capítol §
Suplements 

EUR#

Modificació:§ #

ESTAT DE DESPESES§ #

2. Despeses en béns corrents i serveis§ 300.000,00#
6. Inversions reals§ 402.000,00#
Total§ 702.000,00#

Barcelona, 16 de març de 2007.
La Interventora general, Teresa M. Raurich

i Montasell.

022007008212
A

Servei del Patrimoni Arquitectònic
Local

ANUNCI

En compliment del que disposa l�article
38.2 del Reglament d�Obres, Activitats i Ser-
veis dels Ens Locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, es fa saber que s�ha
aprovat definitivament el projecte de
Reforçament estructural del Palau Güell de

Barcelona.
Si voleu impugnar aquesta resolució, que

posa fi a la via administrativa, heu d�interpo-
sar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l�ha dictat, en el termini
d�un mes a comptar des del dia següent de la

seva publicació.
En el cas que la desestimació del recurs de

reposició es produís per silenci administratiu
� silenci que es produeix pel transcurs d�un
mes a comptar des de la data de la seva inter-
posició sense que s�hagi notificat la seva
resolució � el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l�endemà del dia en
què el referit recurs de la reposició s�entengui
desestimat.
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Barcelona, 5 de març de 2007.
El Secretari, Josep Ma. Esquerda i Roset.

022007007808
A

Servei de Patrimoni i Contractació
Secció de Contractació

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l�arti-
cle 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s�aprova el text refós
de la Llei de Contractes de les Administra-
cions Públiques, s�anuncia que per acords
que a continuació s�indiquen, es va adjudicar
a les empreses que així mateix s�assenyalen,
els contractes d�obres, subministraments,
administratius especials, consultories i
assistències i serveis següents:
1)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/9758.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Subministraments.
b) Descripció de l�objecte:, Subministra-

ment de jocs per a la gent gran per a la cessió
als ens locals de la província de Barcelona,
promogut per l�Oficina Tècnica de Coopera-
ció.

c) Lots: -
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barce-

lona núm. 263 de data 3 de novembre de
2006.

Boletín Oficial del Estado núm. 259 de
data 30 d�octubre de 2006

DOUE núm. S-206 de data 27 d�octubre
de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import total: 495.000 EUR (IVA inclòs).

5. Adjudicació
a) Data: 5 de febrer de 2007.
b) Contractista: Lappset España VR, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació: 489.151,74 EUR

(IVA inclòs).
2)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/7976.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de l�objecte: Subministra-

ment de consulta on-line via Internet d�una
base de dades jurídica per a tots els serveis
de la Diputació de Barcelona, promogut pel
Servei de Patrimoni i Contractació.

c) Lot: -
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 210

de data 2 de setembre de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import total: 104.000 EUR (IVA inclòs).

5. Adjudicació
a) Data: 8 de febrer de 2007.
b) Contractista: Wolters Kluwer España,

SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació: 96.680 EUR (IVA

inclòs).
3)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/11360.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l�objecte: Servei de trans-

port, muntatge instal·lació, desmuntatge,
atenció al visitant i vigilància de dues exposi-
cions itinerants sobre el civisme, promogut
pel Servei de Polítiques de Diversitat i Ciuta-
dania.

c) Lots: -
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 9 de

data 10 de gener de 2007.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import estimatiu màxim total: 234.000

EUR (IVA inclòs).
5. Adjudicació

a) Data: 14 de febrer de 2007.
b) Contractista: Transit Projectes, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import estimatiu màxim d�adjudicació:

216.160 EUR (IVA inclòs).
4)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/232.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l�objecte: Execució de les

obres de restauració de les façanes principal i
de migdia del Palau Güell de Barcelona, pro-
mogut pel Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local.

c) Lots: -
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació: -.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat (article 141 a.

de TRLCAP).
c) Forma: Negociada.

4. Pressupost base de la licitació
Import total: 1.635.062,84 EUR (IVA

inclòs).
5. Adjudicació

a) Data: 16 de febrer de 2007.
b) Contractista: Urcotex Inmobiliaria, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d�adjudicació:

1.620.001,58 EUR (IVA inclòs).
5)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/3536.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Administratiu espe-
cial.

b) Descripció de l�objecte: Treballs i ser-
veis de guiatge de visitants a diversos monu-
ments restaurats per la Diputació de Barcelo-
na a la comarca del Berguedà, promogut pel
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.

c) Lots: -
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 282

de data 25 de novembre de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import total biennal: 195.500 EUR (IVA

inclòs).
5. Adjudicació

a) Data: 16 de febrer de 2007.
b) Contractista: Dinamització del Patrimo-

ni, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació biennal: 195.000

EUR (IVA inclòs).
6)
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1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/9174.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l�objecte: Servei de

vigilància, protecció i control d�entrada a les
dependències del carrer Còrsega, 273-279 de
la Diputació de Barcelona, promogut pel Ser-
vei de Logística.

c) Lots: -.
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 283

de data 27 de novembre de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import total biennal: 131.727,68 EUR (IVA

inclòs).
5. Adjudicació

a) Data: 16 de febrer de 2007.
b) Contractista: Protección de Patrimonios,

SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació biennal:

111.941,08 EUR (IVA inclòs).
7)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/4579.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de l�objecte: Subministra-

ment d�un sistema d�alimentació initerrompu-
da format per dues unitats (SAI) i la seva
posada en marxa per a l�edifici de Can Serra,
promogut pel Servei de Logística.

c) Lots: -.
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 197

de data 18 d�agost de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import total: 80.000 EUR (IVA inclòs).

5. Adjudicació
a) Data: 19 de febrer de 2007.
b) Contractista: Coalba Energía, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació: 67.191,84 EUR

(IVA inclòs).

8)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/7749.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l�objecte: Servei d�emma-

gatzematge, transport, muntatge i desmuntat-
ge dels materials esportius / recreatius de
préstec i d�imatge corporativa de la Diputa-
ció de Barcelona, promogut pel Servei d�Es-
ports.

c) Lots:
Butlletí i data de publicació de l�anunci de

licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 251

de data 20 d�octubre de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import estimatiu màxim total: 65.000 EUR

(IVA inclòs).
5. Adjudicació

a) Data: 19 de febrer de 2007.
b) Contractista: Transvallas Zamora, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import estimatiu màxim d�adjudicació:

65.000 EUR (IVA inclòs).
9)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2007/1419.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de l�objecte: Adquisició d�un

sistema d�alimentació ininterrumpuda al nou
edifici del carrer Còrsega, 273-279 de Barce-
lona, promogut per la Gerència de Sistemes i
Tecnologies de la Informació.

c) Lots: -.
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació: -.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
c) Forma: Adquisició mitjançant el catàleg

gestionat per la Subdirección General de
Compras de la Dirección General del Patri-
monio del Ministerio de Economía y Hacien-
da.
4. Pressupost base de la licitació

Import màxim: 158.038,88 EUR (IVA
inclòs).
5. Adjudicació

a) Data: 21 de febrer de 2007.
b) Contractista: Fujitsu España Services,

SAU.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació: 158.038,88 EUR

(IVA inclòs).
10)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2007/1136.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Subministraments.
b) Descripció de l�objecte: Adquisició

d�envans mòbils destinats a noves dependèn-
cies corporatives ubicades al carrer Còrsega,
273-279, promogut pel Servei de Logística.

c) Lots:
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació: -
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
c) Forma: Adquisició mitjançant el catàleg

gestionat per la Subdirección General de
Compras de la Dirección General del Patri-
monio del Ministerio de Economía y Hacien-
da.
4. Pressupost base de la licitació

Import total: 128.896 EUR (IVA inclòs).
5. Adjudicació

a) Data: 23 de febrer de 2007.
b) Contractista: Ofita, Samm.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació: 128.896 EUR

(IVA inclòs).
11)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/7204.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l�objecte: Transport,

muntatge i desmuntatge en cada municipi, la
conservació, la dinamització i la formació de
l�exposició i el manteniment itinerant i man-
teniment de la instal·lació de l�exposició Jocs
del món, promogut pel Servei d�Esports i el
Servei d�Acció Social.

c) Lots: -
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 240

de data 7 d�octubre de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
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4. Pressupost base de la licitació
Import estimatiu màxim total: 84.000 EUR

(IVA inclòs).
5. Adjudicació

a) Data: 26 de febrer de 2007.
b) Contractista: Marinva Serveis i Projec-

tes, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import estimatiu màxim d�adjudicació:

84.000 EUR (IVA inclòs).
12)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/8596.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l�objecte: Producció i

manteniment de la revista � Web Sostenible,
any 2007, promogut pel Servei de Medi
Ambient.

c) Lots: -
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 265

de data 6 de novembre de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import total: 110.000 EUR (IVA inclòs).

5. Adjudicació
a) Data: 26 de febrer de 2007.
b) Contractista: Estudi Ramon Folch, Ges-

tió i Comunicació Ambiental, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació: 104.500 EUR

(IVA inclòs).
13)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2007/1050.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Subministraments.
b) Descripció de l�objecte: Adquisició

d�ordinadors personals per a la xarxa
informàtica de la Diputació de Barcelona,
promogut per la Gerència de sistemes i Tec-
nologies de la Informació.

c) Lots: -
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació: -
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
c) Forma: Adquisició mitjançant el catàleg

gestionat per la Subdirección General de
Compras de la Dirección General del Patri-
monio del Ministerio de Economía y Hacien-
da.
4. Pressupost base de la licitació

Import total: 153.717 EUR (IVA inclòs).
5. Adjudicació

a) Data: 28 de febrer de 2007.
b) Contractista: Hewlett-Packard Española,

SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d�adjudicació: 153.717 EUR

(IVA inclòs).
14)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Patrimoni i Contractació - Secció
de Contractació.

c) Núm. d�expedient: 2006/8068.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Administratiu espe-
cial.

b) Descripció de l�objecte: Execució del
programa Anem al Teatre curs escolar 2007-
2008, promogut per l�Oficina de Difusió
Artística.

c) Lots:
Lot número 1: comarca de l�Alt Penedès.
Lot número 2: comarca de l�Anoia.
Lot número 3: comarca del Bages.
Lot número 4: comarca del Berguedà.
Lot número 5: comarca del Garraf.
Lot número 6: comarca del Maresme.
Lot número 7: comarca d�Osona.
d) Butlletí i data de publicació de l�anunci

de licitació:
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 281

de data 24 de novembre de 2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
Import estimatiu màxim total: 296.000

EUR (IVA inclòs).
Lot número 1: 33.000 EUR.
Lot número 2: 35.000 EUR.
Lot número 3: 48.000 EUR.
Lot número 4: 27.000 EUR.
Lot número 5: 31.000 EUR.
Lot número 6: 73.000 EUR.
Lot número 7: 49.000 EUR.

5. Adjudicació
a) Data: 28 de febrer de 2007.
b) Contractistes:
Lot número 1: Paula Canales Carrasco.
Lot número 2: Paula Canales Carrasco.
Lot número 3: Fundació Torre del Palau.
Lot número 4: Fundació Torre del Palau.
Lot número 5: Paula Canales Carrasco.
Lot número 6: Fundació Privada Cultural

de Granollers AC.
Lot número 7: Paula Canales Carrasco.
c) Nacionalitat: Espanyoles.

d) Import estimatiu màxim d�adjudicació:
296.000 EUR (IVA inclòs).

Lot número 1: 33.000 EUR.
Lot número 2: 35.000 EUR.
Lot número 3: 48.000 EUR.
Lot número 4: 27.000 EUR.
Lot número 5: 31.000 EUR.
Lot número 6: 73.000 EUR.
Lot número 7: 49.000 EUR.
Barcelona, 7 de març de 2007.
La Secretària delegada, Ma. Teresa Mura-

tel Cavero.

022007007933
A
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ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA

Mancomunitat de Municipis

ANUNCI

Resolució de la Gerència de la Mancomu-
nitat de Municipis de l�Àrea Metropolitana de
Barcelona per la qual s�anuncia concurs
públic per procediment obert, per a la con-
tractació de la redacció del projecte executiu
de la remodelació i ampliació de la Casa
Consistorial de Sant Joan Despí.

Aprovat per la Gerència de la Mancomu-
nitat de Municipis de l�Àrea Metropolitana de
Barcelona, en data 15 de febrer de 2007,
l�expedient de contractació dels treballs que
seguidament es detallen, s�anuncia el con-
curs obert als efectes del que preveuen els
articles 73, 74, 78 i 208.3 de la Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques i 77
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d�octubre.
1. Entitat adjudicadora

a) Mancomunitat de Municipis de l�Àrea
Metropolitana de Barcelona. Carrer 62,
número 16 2a planta (despatx 222 de l�edifici
A). 08040 Barcelona. Telèfon 93 506 94 95 i
93 506 93 32. Fax 223 51 31. Internet (URL)
www.amb.cat (Mancomunitat - Licitacions).

b) Dependència que tramita l�expedient:
Servei de Contractació.

c) Número d�expedient: 185/07.
2. Objecte del contracte

Consultoria i Assistència.
a) Descripció de l�objecte: Redacció del

projecte executiu de la remodelació i amplia-
ció de la Casa Consistorial de Sant Joan
Despí, al carrer Camí del Mig, 9.

b) Divisió per lots: No.
c) Lloc d�execució: Al municipi de referèn-

cia.
d) Termini d�execució: 4 mesos. Vegeu

documentació tècnica i administrativa parti-
cular.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Ordinària.
b) Obert.
c) Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import màxim de licitació: 68.185,00 EUR

inclòs l�IVA.
5. Garanties

Garantia provisional: No procedeix.
Garantia definitiva: El 4 per cent de l�im-

port d�adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Per informació aquesta Mancomunitat
de Municipis. Vegeu punt 1.a),b) i per obtenir
la documentació a Internet (URL)
www.amb.cat (Mancomunitat - Licitacions).

f) Data límit d�obtenció de documents i
informació: Durant el període de presentació
de proposicions.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació contractista: No es reque-

reix.
b) Ostentar la deguda solvència econòmi-

ca, financera i tècnica o professional, d�acord
amb els articles 16 i 19 de la Llei de Contrac-
tes de les Administracions Públiques.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: Fins les 11
hores del dia 13 d�abril de 2007.

b) Documentació a presentar: Vegeu la
documentació tècnica i administrativa parti-
cular i annex.

c) Lloc de presentació: Vegeu punt 1.a,b).
d) Termini durant el qual el licitador estarà

obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos.
9. Obertura de les ofertes

Acte públic.
a) Entitat. Vegeu punt 1.
d) Data: A les dotze hores del dia 20 d�a-

bril de 2007.
e) Hora: 12 hores.

11. Despeses d�anuncis
L�import d�aquest anunci serà a càrrec de

l�adjudicatari.
13. En el seu cas portal informàtic o pàgina
web on figuren les informacions relatives a
la convocatòria

www.amb.cat (Mancomunitat - Licita-
cions).

Barcelona, 15 de març de 2007.
El Secretari general acctal. Sebastià Grau i

Àvila.

022007008215
A

CONSELLS COMARCALS

Alt Penedès

EDICTE

Edicte del Consell Comarcal de l�Alt
Penedès, sobre l�oferta pública d�ocupació
2007 del Consell Comarcal de l�Alt Penedès.

De conformitat amb el que disposa l�arti-
cle 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regu-
ladora de les bases de règim local, l�article
285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d�abril, pel qual s�aprova la refosa de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i
l�article 128 del TRRL, la Comissió de
Govern del Consell Comarcal de l�Alt
Penedès de 8 de març de 2007, va aprovar
l�oferta pública d�ocupació del Consell
Comarcal de l�Alt Penedès corresponent a
l�exercici 2007, d�acord amb el detall
següent:

PERSONAL LABORAL FIX

Denominació: Treballador/a social (atenció
primària).
Nivell de titulació: B.
Nombre de vacants: 2.
Nombre de vacants reservats per a la pro-
moció interna: 0.
Sistema de selecció: concurs- oposició
lliure.

Denominació: Telefonista /recepcionista.
Nivell de titulació: D.
Nombre de vacants: 1.
Nombre de vacants reservats per a la pro-
moció interna: 0.
Sistema de selecció: concurs- oposició
lliure.

Denominació: Treballador/a familiar.
Nivell de titulació: D.
Nombre de vacants: 2.
Nombre de vacants reservats per a la pro-
moció interna: 0.
Sistema de selecció: concurs- oposició
lliure.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Denominació: Pedagog (EAIA).
Nivell de titulació: A.
Nombre de vacants: 1.
Nombre de vacants reservats per a la pro-
moció interna: 0.
Sistema de selecció: concurs lliure.

Denominació: Psicòleg (EAIA).
Nivell de titulació: A.
Nombre de vacants: 1.
Nombre de vacants reservats per a la pro-
moció interna: 0.
Sistema de selecció: concurs lliure.

Denominació: Educador/a social (EAIA).
Nivell de titulació: B.
Nombre de vacants: 1.
Nombre de vacants reservats per a la pro-
moció interna: 0.
Sistema de selecció: concurs lliure.

Denominació: Treballador/a social (EAIA).
Nivell de titulació: B.
Nombre de vacants: 1.
Nombre de vacants reservats per a la pro-
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moció interna: 0.
Sistema de selecció: concurs lliure.

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació: Tècnic mig (Servei de Desen-
volupament i ocupació comarcal).
Nivell de titulació: B.
Nombre de vacants: 1.
Nombre de vacants reservats per a la pro-
moció interna: 1.
Sistema de selecció: concurs per promoció
interna.
Vilafranca del Penedès, 12 de març de

2007.
El President, Ramon Xena Pareta.

022007008257
A

Bages

EDICTE

Publicació de contractacions laborals tem-
porals qualificades de màxima urgència (art.
291.3 Text Refós Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya - DL 2/2003):
* Decret de gerència de 25/09/2006:

Eudald Manzano Riera, operador informà-
tic.
Durada contracte: 28/09/2006 -
27/09/2007.

* Decret de gerència de 25/09/2006:
Ivan Berenguer Costa, operador informà-
tic.
Previsió durada servei: 02/10/2006 -
31/07/2007.

* Decret de gerència de 02/10/2006:
Núria Mira Pou, geògrafa.
Previsió durada servei: 06/10/2006 -
22/01/2007.

* Decret de gerència de 02/10/2006:
Martí Flotats Garroset, educador social.
Durada contracte: 10/10/2006 -
31/12/2006.

* Decret de gerència de 04/10/2006:
Ma. Carme Garcia Manzano, tècnic de
gestió - Cap tècnic de les àrees d�Ensenya-
ment, Cultura i Joventut.
Durada contracte: 16/10/2006 -
15/04/2007.

* Decret de gerència de 18/10/2006:
Ma. Dolores Garcia González, acompan-
yant transport adaptat.
Previsió durada servei: 23/10/2006 -
27/06/2007.

* Decret de gerència de 23/10/2006:
José Luis Dastis Martínez, psicòleg.
Durada contracte: 01/11/2006 -
17/12/2006.

* Decret de gerència de 30/10/2006:
Marta Negro Claret, auxiliar administrati-
va.
Durada contracte: 06/11/2006 -
05/05/2007.

* Decret de gerència de 30/10/2006:
Melodie Moreno Guerra, auxiliar adminis-
trativa.
Durada contracte: 06/11/2006 -

05/05/2007.
* Decret de gerència de 30/10/2006:

Esther Garrido Hernández, auxiliar admi-
nistrativa.
Durada contracte: 16/11/2006 -
15/04/2007.
Manresa, 1 de març de 2007.
El President, Josep Balasch Tordera.

022007007432
A

Baix Llobregat

EDICTE

De conformitat amb el que disposa l�arti-
cle 104 de la Llei 7/1985, de dos d�abril, es
fa públic que el Ple del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, en sessió ordinària celebrada
el 26 de febrer de 2007, va aprovar incre-
mentar les retribucions del personal d�aques-
ta entitat, establint per al mateix, en efectes
del dia 1 de gener d�enguany, un increment
del 2%.

Baix Llobregat, 5 de març de 2007.
La Presidenta del Consell Comarcal del

Baix Llobregat, Rosa Boladeras i Serraviñals.

022007007044
A

Barcelonès

ANUNCI

Acord de la Junta de Govern Local del
Consell Comarcal del Barcelonès de data 7
de març de 2007, pel qual es procedeix a
l�adjudicació dels treballs de gestió del servei
públic comarcal d�atenció als animals de
companyia a l�àmbit territorial de Badalona,
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gra-
menet, i de gestió del Centre Comarcal d�A-
tenció als Animals de Companyia del Barce-
lonès (CCAAC).

D�acord amb el preceptuat a l�article 93
del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel que s�aprova el text refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públi-
ques, es procedeix a la publicació de la
següent adjudicació:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consell Comarcal del Bar-
celonès, Carrer Tàpies, núm. 4, 08001 Barce-
lona. Telèfon (93) 556.97.17 Fax (93)
318.74.79.

b) Departament que tramita l�expedient:
Secretaria i Administració.

c) Número d�expedient: 5ct/07.
2. Objecte del contracte

Gestió de serveis públics.
a) Descripció de l�objecte: gestió del servei

públic comarcal d�atenció als animals de
companyia a l�àmbit territorial de Badalona,
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gra-
menet, i de gestió del Centre Comarcal d�A-
tenció als Animals de Companyia del Barce-

lonès (CCAAC).
b) Data de publicació:
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publica-

ció de l�anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, número 28 de
l�1 de febrer de 2007 i Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, número 4815 de 6
de febrer de 2007.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació o cànon
d�explotació

Import total: 193.166,32 EUR.
5. Adjudicació

a) Data: 7 de març de 2007.
b) Contractista: Salut Veterinària, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import o cànon d�adjudicació:

214.124,67 EUR (inclòs l�IVA).
e) Termini d�adjudicació: 12 mesos, pro-

rrogables com a màxim 12 mesos més.
Barcelona, 9 de març de 2007.
La Secretària general acctal., Marta Gibert

Casanovas.

022007007513
A

Barcelonès

ANUNCI CONCURS PÚBLIC 
PER PROCEDIMENT OBERT

Aprovat per la Junta de Govern Local del
Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió
de data 7 de març de 2007, l�expedient de
contractació de les obres de construcció d�un
carril bicicleta a la carretera d�Esplugues din-
tre del municipi de l�Hospitalet de Llobregat,
entre la rambla Just Oliveras i el límit del
terme municipal (tram 26 de la Ronda
Verda), s�anuncia el concurs obert als efectes
del que preveuen els articles 73, 74 i 78 del
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel que s�aprova el text refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públi-
ques.
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consell Comarcal del Bar-
celonès, Carrer Tàpies, 4, 4a planta. 08001
Barcelona. Telèfon (93) 556.97.17 Fax (93)
318.74.79.

b) Departament que tramita l�expedient:
Secretaria i Administració.

c) Núm. d�expedient: 18ct/07.
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte: Obres de cons-
trucció d�un carril bicicleta a la carretera
d�Esplugues dintre del municipi de l�Hospita-
let de Llobregat, entre la rambla Just Oliveras
i el límit del terme municipal (tram 26 de la
Ronda Verda).

c) Lloc d�execució: al municipi de referèn-
cia.
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d) Termini d�execució: tres mesos i mig
com a màxim.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total (inclòs l�IVA): 224.119,20

EUR.
5. Garanties

Garantia provisional: 4.482,38 EUR, el 2
per cent del pressupost base de licitació.

Garantia definitiva: el 4 per cent del pres-
supost base d�adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Per informació i obtenir còpies: Secreta-
ria i Administració del Consell Comarcal del
Barcelonès.

f) Data límit d�obtenció de documents i
informació: Durant el període de presentació
de proposicions.
7. Requisits específics del contractista

Vegeu els plecs de clàusules administrati-
ves particulars i de condicions tècniques par-
ticulars.

a) Classificació Contractista:
Grup G - Subgrup 6 - Categoria d.
b) Solvència econòmica i financera i

solvència tècnica i professional: Ostentar la
deguda solvència econòmica, i financera,
d�acord amb els articles 16 i 17 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: Dotze hores
del dia en que es compleixi el termini de
vint-i-sis dies naturals des de la publicació de
l�anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, o el primer dia hàbil següent si el
termini acaba en dissabte o dia festiu. No
s�acceptaran pliques enviades per correu.

b) Documentació a presentar: Vegeu l�an-
nex al plec de clàusules administratives parti-
culars.

c) Lloc de presentació: La documentació
es presentarà a la seu del Consell Comarcal
al carrer Tàpies, 4, 4a planta 08001 Barcelo-
na. Prèviament s�haurà d�haver formalitzat la
garantia provisional a la Tresoreria del Con-
sell Comarcal, al carrer Tàpies, 4, 4a planta.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos.
9. Obertura de les ofertes

Acte públic.
a) Entitat: Seu del Consell Comarcal del

Barcelonès al carrer Tàpies, núm. 4, 08001
Barcelona.

d) Data: L�endemà o el primer dia hàbil en
que finalitzi el termini de presentació d�ofer-
tes.

e) Hora: 13 hores.
11. Despeses d�anuncis

L�import dels anuncis de licitació i adjudi-
cació seran a càrrec de l�adjudicatari.

13. Pàgina web
www.ccbcnes.org (es pot obtenir tota la

informació descarregant el arxius correspo-
nents).

Barcelona, 9 de març de 2007.
La Secretària general acctal., Marta Gibert

Casanovas.

022007007504
A

Berguedà

EDICTE

Edicte del Consell Comarcal del Berguedà,
sobre aprovació de la plantilla, el pressupost
i les bases.

El Ple del Consell Comarcal, en sessió
ordinària del dia 7 de març de 2007, va apro-
var la plantilla, el pressupost i les bases d�e-
xecució per l�exercici 2007, el qual estarà
exposat al públic durant el termini de quinze
dies, de conformitat amb la normativa vigent.

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIS

N = nombre de places; V = Vacant; G =
Grup

Denominació§ N§ V§ G#

Escala d�administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional§

§ § #

Subescala Secretaria (*)§ 1§ 1§ A#
Subescala Intervenció (*)§ 1§ 1§ A#
Subescala Sec.-Int. SAT§ 2§ -§ A#
Escala d�administració general§ § § #
Gerent§ 1§ -§ B#
Subescala administratiu§ 1§ 1§ C#
Subescala auxiliar§ 1§ 1§ D#

(*) Actualment acumulada.§ § § #

PERSONAL LABORAL

Dedicació complerta

N = Nombre de places; I = Laboral indefinit

T = Laboral temporal; S = Serveis; V =
Vacant

Denominació§ N§ I§ S§ T§ V#

Alts càrrecs§ 1§ -§ -§ 1§ -#
Tec.Adm. Gene. i infor.§ 1§ 1§ -§ -§ -#
Arquitecte tècnic§ 1§ 1§ -§ -§ -#
Tècnic consum§ 1§ 1§ -§ -§ -#
Serveis Turisme§ 1§ -§ -§ 1§ -#
Administratiu§ 2§ 2§ -§ -§ -#
Auxiliar administ.§ 7§ 3§ -§ 3§ 1#
Coor.Serveis Socials§ 1§ 1§ -§ -§ -#
Serveis de Joventut§ 2§ 2§ -§ -§ -#
Assistent Social§ 1§ 1§ -§ -§ -#
Educador social§ 1§ 1§ -§ -§ -#
Treballadora familiar§ 2§ 2§ -§ -§ -#
Tècnic serv.temporals§ 5§ -§ -§ 5§ -#
Serveis diversos§ 9§ -§ -§ 6§ 3#

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

§ EUR#

INGRESSOS§ #

Capítol 3§ 558.427,70#
Capítol 4§ 7.884.482,40#
Capítol 5§ 38.000,00#
Capítol 7§ 2.653.256,22#
Capítol 9§ 5,00#

Total Pressupost ingressos§ 11.134.171,32#

DESPESES§ #

Capítol 1§ 1.172.780,87#
Capítol 2§ 5.975.789,87#
Capítol 3§ 1.191,80#
Capítol 4§ 1.184.820,68#
Capítol 6§ 388.652,81#
Capítol 7§ 2.405.256,22#
Capítol 9§ 5.679,07#
Total Pressupost despeses§ 11.134.171,32#

Aquest Edicte es publica al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el termini d�expo-
sició publica esmentada, que comptarà a par-
tir de l�endemà de l�ultima publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i es fa
saber que, un cop transcorregut dit termini
sense que es formuli cap reclamació o sugge-
riment, quedarà definitivament aprovat.

Berga, 8 de març de 2007.
La Presidenta, Montserrat Ribera i Puig.

022007007512
A
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AJUNTAMENTS

Aiguafreda

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple
el 6 de març de 2007, el Pressupost Munici-
pal General per a l'exercici de l'any 2007
així com la Plantilla que comprèn tots els
llocs de treball reservats a funcionaris, perso-
nal laboral i eventual, juntament amb l'estat
de consolidació, romandrà exposat al públic
a les oficines municipals, durant el termini de
quinze dies hàbils, perquè es pugui examinar
i presentar-se al·legacions, reclamacions o
suggeriments.

Si en dit termini legal, no se'n presenta
cap, el pressupost es considerarà definitiva-
ment aprovat, sense necessitat de nou acord.

Aiguafreda, 7 de març de 2007.
L'Alcalde-President, Joan Vila Matabacas.

022007007443
A

Alella

ANUNCI DE RECTIFICACIÓ

Advertit l'error de fet a l'anunci d'aprova-
ció definitiva del pressupost i la plantilla de
l'Ajuntament per al exercici 2007publicat al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, es proposa la
seva correcció.

Primer)
On diu:

El Ple Municipal, en sessió celebrada el
dia de gener de 2005, acordà aprovar inicial-
ment el Pressupost General de la Corporació
per a l'exercici de l'any 2005, publicant-se a
continuació el seu resum per capítols, així
com la plantilla de personal municipal, junta-
ment amb l'Estat de Consolidació del Pressu-
post Municipal.
Ha de dir:

El Ple Municipal, en sessió celebrada el
dia 28 de Desembre de 2006, acordà aprovar
inicialment el Pressupost General de la Cor-
poració per a l'exercici de l'any 2007, publi-
cant-se a continuació el seu resum per capí-
tols, així com la plantilla de personal munici-
pal, juntament amb l'Estat de Consolidació
del Pressupost Municipal.

Alella, 26 de Febrer de 2007.
L'Alcalde, Andreu Francisco Roger.

022007007450
A

Avià

EDICTE

Aquest Ajuntament, en sessió de 8 de
març de 2007, ha aprovat inicialment el pres-
supost municipal per a l'exercici de 2007,
junt amb la plantilla de personal. L'expedient

estarà exposat al públic, pel termini de quin-
ze dies, amb la finalitat de que s'hi puguin
presentar al·legacions, de conformitat amb
l'article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals.

Si no es presenten reclamacions, el pressu-
post es considerarà definitivament aprovat,
sense necessitat de nou acord; en cas contra-
ri, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per
a resoldre-les.

Avià, 9 de març de 2007.
L'Alcalde, Vicenç Casafont i Traserra.

022007007527
A

Avinyonet del Penedès

ANUNCI

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajunta-
ment, en sessió extraordinària de data 8 de
març de 2007, els projectes d'obra ordinària
que més avall s'indica, se sotmeten al tràmit
d'informació pública per un termini de 30
dies, comptats a partir de la darrera publica-
ció d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya per tal que es
pugui examinar i s'hi puguin formular possi-
bles al·legacions, en compliment del que dis-
posen els articles 235.2.c del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i 37.2 del Reglament d'obres, activi-
tats i serveis dels ens locals de Catalunya:

Construcció de vestidors al camp de futbol
de la Grava (PEC:167.187,22 EUR), redactat
pels serveis tècnics municipals.

Renovació dels serveis urbans dels carrers
Cabòries, Pere Ràfols, Progrés i Av. Olesa
(PEC: 419.304,35 EUR), redactat pels serveis
tècnics municipals.

Transcorregut aquest termini sense haver-
se'n formulat cap, el projecte s'entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d'un
nou acord.

Avinyonet del Penedès, 12 de març de
2007.

L'Alcalde, Joan Marcé i Casas.

022007007601
A

Avinyonet del Penedès

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraor-
dinària del dia 8 de març de 2007, va apro-
var inicialment el Projecte de reparcel·lació
(modalitat de compensació bàsica) del PAU
2.5 Cal Reinaldo, redactat per l'arquitecta
Carme Casals Serrano i promogut per la famí-
lia Reinaldo, al nucli de Cantallops. S'obre el
tràmit d'informació pública pel termini d'un
mes, a comptar des de la darrera publicació

d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona o al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, perquè es
puguin formular les al·legacions que s'esti-
min oportunes. Durant aquest termini es con-
cedirà audiència als interessats, amb citació
personal. Si al llarg d'aquest tràmit no es pre-
sentés cap al·legació o reclamació, el Projec-
te de reparcel·lació, abans esmentat, s'en-
tendrà aprovat de forma definitiva sense
necessitat d'un nou acord.

Avinyonet del Penedès, 12 de març de
2007.

L'Alcalde, Joan Marcé Casas.

022007007602
A

Avinyonet del Penedès

ANUNCI

Aprovada inicialment pel Ple d'aquest
Ajuntament, en sessió extraordinària del dia
8 de març de 2007, una modificació puntual
del Pla d'ordenació urbanística municipal
(POUM) d'Avinyonet del Penedès, al sector
del Polígon d'actuació urbanística (PAU) 3.2
Cal Jaques, al nucli d'Avinyó Nou, promogu-
da per Edicasa Penedès, SL., que determina
una nova regulació urbanística en aquest sec-
tor que millora sensiblement l'ordenació pre-
vista en el planejament vigent, i que corre-
geix, al mateix temps, les errades observades
respecte la documentació i ordenació del
sector, queda obert el tràmit d'informació
pública previst a l'article 82 del Text refós de
la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legis-
latiu 1/2005, de 26 de juliol, pel termini d'un
mes a comptar des del dia següent al de la
darrera publicació d'aquest anunci en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
diari El Periódico, a efectes del seu examen i
presentació de possibles al·legacions o recla-
macions.

Així mateix, i de conformitat amb el que
disposa l'article 71 del text legal esmentat, se
suspèn l'atorgament de llicències de
parcel·lació d'edificació i d'enderrocament
en l'àmbit afectat per la modificació.

Avinyonet del Penedès, 12 de març de
2007.

L'Alcalde, Joan Marcé i Casas.

022007007612
A

Avinyonet del Penedès

ANUNCI

Aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajun-
tament, en sessió extraordinària del dia 8 de
març de 2007, el pressupost municipal únic,
les seves bases d'execució i la plantilla de
personal, comprensiva de tots els llocs de tre-
ball reservats a personal funcionari, laboral
fix i eventual, per al present exercici 2007,
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l'expedient estarà de manifest al públic a la
secretaria d'aquest Ajuntament, durant un
període de 20 dies, a efectes del seu examen
i presentació de possibles reclamacions, d'a-
cord amb allò que disposa l'article 169-1 del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisen-
des Locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, en relació amb el 112
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del Règim Local.

En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació durant l'esmentat termini, l'acord
d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense
necessitat d'adoptar-se'n un de nou.

Avinyonet del Penedès, 12 de març de
2007.

L'Alcalde, Joan Marcé Casas.

022007007615
A

Barberà del Vallès

EDICTE

En data d'avui s'ha dictat un decret de
l'Alcaldia per mitjà del qual es resol declarar
la caducitat de les inscripcions i aprovar la
baixa en el Padró d'Habitants d'aquest muni-
cipi dels estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent, que es
relacionen tot seguit, i dels quals ha transco-
rregut el termini de dos anys sense que hagin
realitzat la renovació de la inscripció padro-
nal a la qual estan obligats de conformitat
amb el que disposa l'article 16 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, segons redacció donada per
la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novem-
bre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000,
d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració
social.
COGNOMS I NOM§ DOCUMENT§ ADREÇA#

QIU ZHANG, SEN SEN§ -§ CTRA DE BARCELONA, 298 A P06 02#
WU, SUSU§ 149162325§ CTRA DE BARCELONA, 298 A P06 02#
ALAOUI, FIRDAOUS§ X05786746S§ CTRA DE BARCELONA, 330 P03#
CHAOUI, GHOFRANE§ X05785579K§ CTRA DE BARCELONA, 330 P03#
CAÑEZ GALLEGO, ANA MARIA§ 00483§ CL ENRIC GRANADOS, 53 B P02 03#
ALFARO, MIRZA ZULEMA§ 015998347§ RDA DE L'EST, 1#
REMEDIOS CASTRO, HILDA VANESSA§ 04454574-1§ CL JOSEP ARMENGOL, 3 AT1 02#
KARMAS, AMINA§ X05785637X§ CL DE LA MINA, 1#
ZARTA ZABALA, CESAR AUGUSTO§ RN8183654§ CL DEL POETA MARAGALL, 35 ENT 02#
LAHOUD, MARIA TERESA§ -§ CL RAMON BERENGUER IV, 28#
RODRIGUEZ MEJIA, ROBERTO ANTONIO§ CC18224621§ VIA SANT OLEGUER, 2 P07 01#
HAMDI, HICHAM§ 777522§ CL SANT PERE, 17 PBJ#
MUENALA PINEDA, MARIA MAGDALENA§ X00669865J§ PTGE CAN GILI, 15#
LACHIRI, HICHAM§ X05705599N§ CL ENRIC GRANADOS, 7 P02 03#

La qual cosa s'exposa al públic per a gene-
ral coneixement i als efectes escaients.

Barberà del Vallès, 13 de març de 2007.
L'Alcaldessa-Presidenta, Ana del Frago

Barés.

022007008172
A

Barcelona

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 06PC1271
La Regidora Ponent d'Urbanisme, per

delegació efectuada per Decret de l'Alcaldia
de 5 de maig de 2006, el 8 de març de 2007,
ha resolt:

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla de millora urbana per a l'orde-
nació de la dotació d'habitatges per a joves
(HD/7-j), a la parcel·la situada en la con-
fluència dels carrers de Ferran Junoy i de la
Ciutat d'Asunción, d'iniciativa municipal
(Regesa), amb la precisió a que fa referència
l'informe de la Direcció de Serveis de Plane-
jament que consta a l'expedient i a efectes de
motivació s'incorpora a aquesta resolució;
exposar-lo al públic pel termini d'un mes; i
sotmetre'l al Consell Municipal per a la seva
aprovació definitiva.

El document restarà exposat al públic en el
Departament d'Informació i Documentació
del Sector d'Urbanisme i Infraestructures (Av.
Diagonal, núm. 230, planta segona, de
dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h., i de
16.00 a 17,30 h., i divendres de 9.00 a 14.00
h.).

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l'última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), podeu examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que considereu perti-
nents.

Barcelona, 9 de març de 2007.
La Secretària delegada, p.d., Natàlia

Amorós i Bosch.

022007007490
A

Barcelona

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 07P0094
La Regidora Ponent d'Urbanisme, per

delegació efectuada per Decret de l'Alcaldia
de 5 de maig de 2006, el 8 de març de 2007,
ha resolt:

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l'article 68,1,a de la Carta Municipal de Bar-
celona, la Modificació del Pla especial d'or-
denació urbanística de l'equipament de
l'Hospital del Mar i Parc de Recerca Biomè-
dica, d'iniciativa municipal (Institut Munici-
pal d'Assistència Sanitària); exposar-la al
públic pel termini d'un mes; i sotmetre-la al
Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva.

El document restarà exposat al públic en el
Departament d'Informació i Documentació
del Sector d'Urbanisme i Infraestructures (Av.
Diagonal, núm. 230, planta segona, de
dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h., i de
16.00 a 17,30 h., i divendres de 9.00 a 14.00
h.).

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l'última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), podeu examinar-lo i pre-

sentar les al·legacions que considereu perti-
nents.

Barcelona, 9 de març de 2007.
La Secretària delegada, p.d., Natàlia

Amorós i Bosch.

022007007503
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Gracia es segueix expedient, incoat per Ctat.
de Propietaris C Còrsega 381-387 per a la
concessió de llicència ambiental per l'exerci-
ci de l'activitat de garatge privat en el local
situat a C Còrsega 381 -387, (Exp. 06-2007-
0015).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Francisco Giner, 46 Tel.
291.66.31).

Barcelona, 12 de març de 2007.
La Cap de la Secretaria Tècnico-Jurídica,

Blanca Blazquez i Bandres.

022007007555
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Nou Barris es segueix expedient, incoat per
Jose Victor Capon Fernandez per a la conces-
sió amb caràcter provisional de llicència
municipal ordinària d'obertura per l'exercici
de l'activitat de Restaurant-bar amb cuina en
el local situat a C Alcantara 25 -29, BJ (Exp.
08-2006-0053).

D'acord amb el que estableix l'article 54
del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol
pel qual s'aprova el text refós de la llei d'ur-
banisme, se sotmet, la sol·licitud i documen-
tació aportada, a informació pública per un
període de vint dies, perquè qui es consideri
interessat pugui formular les al·legacions
adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Doctor Pi i Molist, 133 Tf.
291.68.70).

Barcelona, 12 de març de 2007.
El Secretari Tècnic-Jurídic, Xavier Pagés i

Calvó.

022007007570
A
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Barcelona

ANUNCI

Expt. 18644
D'acord amb el que disposa l'article 59.5

de la Llei 30/1992, de 29 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públi-
ques i del procediment administratiu comú,
es notifica al senyor Esteban Molina Gonzá-
lez, amb DNI 35.094.939-K, titular de la
llicència per a la venda de diaris i altres
publicacions al quiosc situat a la Pl. Bonano-
va, num. 4:

Que segons informes dels Serveis del Dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi que consten a
l'expedient aquest quiosc es troba tancat i
sense activitat, actuació que contravé l'article
1 de les Bases que regulen l'exercici de la
llicència i constitueix una infracció greu.

A aquests efectes el requerim perquè en el
termini improrrogable de deu dies feiners
reobri el quiosc i reiniciï l'activitat objecte de
la llicència, advertint-lo que, transcorregut
aquest termini sense satisfer el requeriment
municipal, incorrerà en una infracció greu
per incompliment reiterat de tres ordres
municipals (art. 15.8 de les bases) i s'iniciarà
el corresponent expedient dirigit a la resolu-
ció de la llicència.

Barcelona 8 de març de 2007.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022007007573
A

Barcelona

ANUNCI

Exp. núm. 06GU30
La Comissió de Govern, en sessió del dia 7

de març de 2007, adoptà el següent acord:
1r) Aprovar definitivament, a l'empara de

l'article 113.2.a) del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, la substitució de
la modalitat de compensació bàsica per la de
cooperació dins del sistema de reparcel·lació
determinat per a l'execució de la unitat d'ac-
tuació 1 del Pla especial de definició de
volums, reequipament i millora del sector
delimitat pel carrer del Foc, l'avinguda dels
Ferrocarrils Catalans i el carrer de la Mare de
Déu de Port, de conformitat amb l'informe de
19 de febrer de 2007 que consta a l'expe-
dient que es dóna per reproduït.

2n) Publicar aquest acord en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en un diari dels de
més circulació de la província; i notificar-lo
individualment als interessats afectats.

3r) Donar-ne compte a la Comissió d'Ur-
banisme, Infraestructures i Habitatge."

Contra aquest acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha
adoptat, en el termini d'un mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del

Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des de l'en-
demà de la present notificació.

Contra la resolució expressa del recurs
potestatiu de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jut-
jat del Contenciós Administratiu de Barcelo-
na, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s'entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que s'hagi notificat resolució expressa,
es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat del Contenciós Admi-
nistratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que
s'hagi produït la desestimació tàcita.

No obstant, se'n pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.

Es comunica als efectes oportuns.
Barcelona, 12 de març de 2007
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022007007753
A

Barcelona

ANUNCI

Exp. 05GU03
La Comissió de Govern, en sessió del dia 7

de març de 2007, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

Desestimar els recursos potestatius de
reposició formulats pel Sr. José Antonio Cas-
tro Sousa, en nom i representació de l'entitat
mercantil Construcciones J. Castro, S.A. i per
la Sra. Lidia Mata Rodríguez, actuant en el
seu propi nom i en representació del Sr. Abel
López Mata, contra l'acord de la Comissió de
Govern, de 10 de maig de 2006, d'aprovació
definitiva del Projecte de reparcel·lació, en la
modalitat de cooperació, del polígon d'ac-
tuació urbanística núm. 1 de la Modificació
del Pla General Metropolità als àmbits del
barri de les Roquetes, dels terrenys limítrofs
situats en els barris de Trinitat Nova i de Can-
yelles i de les finques situades a la rambla del
Caçador, núms. 18-14, i al carrer de l'Isard,
núms. 29-35, en el sentit que justificadament
i raonada, figura en l'informe de 14 de febrer
de 2007, que consta a l'expedient i que es
dóna per reproduït; notificar-ho individual-
ment als recurrents, amb trasllat de l'informe
citat.

Contra la resolució expressa del recurs
potestatiu de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jut-
jat del Contenciós Administratiu de Barcelo-
na, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.

No obstant, se'n pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.

Us ho comunico als efectes oportuns.

Barcelona, 9 de març de 2007.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022007007775
A

Barcelona

ANUNCI

Exp. 06GU36
La Comissió de Govern, en sessió del dia 7

de març de 2007, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

Aprovar definitivament, a l'empara de l'ar-
ticle 113.2.d) del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, que aprova el Text refòs de la
Llei d'urbanisme, i de l'article 164 del seu
reglament de desplegament, el Projecte de
reparcel·lació voluntària, en la modalitat de
cooperació, del polígon d'actuació urbanísti-
ca discontinu, constituït per la finca del
carrer de Concepció Arenal, núms. 165-185,
i la finca situada en front del carrer del
Pallars, entre els de l'Agricultura i de Josep
Pla; publicar aquest acord al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i en un diari dels de més cir-
culació de la província, i notificar-lo indivi-
dualment a cadascun dels interessats; donar-
ne compte a la Comissió d'Urbanisme, Infra-
estructures i Habitatge.

Contra aquest acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha
adoptat, en el termini d'un mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des de l'en-
demà de la present notificació.

Contra la resolució expressa del recurs
potestatiu de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jut-
jat del Contenciós Administratiu de Barcelo-
na, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s'entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que s'hagi notificat resolució expressa,
es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat del Contenciós Admi-
nistratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que
s'hagi produït la desestimació tàcita.

No obstant, se'n pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.

Us ho comunico als efectes oportuns.
Barcelona, 9 de març de 2007
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022007007776
A
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Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sarria-Sant Gervasi es segueix expedient,
incoat per David, S.A. per a la concessió de
llicència ambiental per l'exercici de l'activitat
de aparcament privat o públic de vehicles
lleugers amb una superfície major a 2.500
M2 en el local situat a C Aribau 230, (Exp.
05-2006-0415).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Angli, 31 Tf. 291.65.70).

Barcelona, 13 de març de 2007.
El Cap de la Secretaria Tècnico-Jurídica,

Ricard González i Soriano.

022007007690
A

Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sarria-Sant Gervasi es segueix expedient,
incoat per Montvikel per a la concessió de
llicència ambiental per l'exercici de l'activitat
de Centre Docent d'Educació Secundària en
el local situat a C Esperança 18 -20, (Exp. 05-
2006-0390).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Angli, 31 Tf. 291.65.70).

Barcelona, 13 de març de 2007.
El Cap de la Secretaria Tècnico-Jurídica,

Ricard González i Soriano.

022007007691
A

Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi es segueix expedient,

incoat per Montvikel per a la concessió de
llicència ambiental per l'exercici de l'activitat
de Centre Docent d'Educacio Secundària en
el local situat a C Esperança 32, (Exp. 05-
2006-0389).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Angli, 31 Tf. 291.65.70).

Barcelona, 13 de març de 2007
El Cap de la Secretaria Tècnico-Jurídica,

Ricard González i Soriano.

022007007693
A

Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sarria-Sant Gervasi es segueix expedient,
incoat per Montvikel per a la concessió de
llicència ambiental per l'exercici de l'activitat
de Centre Docent Infantil i Primaria en el
local situat a C Esperança 13, (Exp. 05-2006-
0388).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Angli, 31 Tf. 291.65.70).

Barcelona, 13 de març de 2007.
El Cap de la Secretaria Tècnico-Jurídica,

Ricard Gonzalez i Soriano.

022007007694
A

Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sarria-Sant Gervasi es segueix expedient,
incoat per Cobalcar 100 S.L. per a la conces-
sió de llicència ambiental per l'exercici de
l'activitat de Manteniment i reparació de
vehicles amb motor i material de transport
que fan operacions de pintura en el local
situat a C ARIBAU 226, (Exp. 05-2006-0337).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-

tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Angli, 31 Tf. 291.65.70).

Barcelona, 13 de març de 2007.
El Cap de la Secretaria Tècnico-Jurídica,

Ricard Gonzalez i Soriano.

022007007695
A

Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi es segueix expedient,
incoat per Clínica de Nuestra Señora del Pilar
per a la concessió de llicència ambiental per
l'exercici de l'activitat de clínica en el local
situat a C Balmes 271, (Exp. 05-2003-0185).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Angli, 31 Tf. 291.65.70).

Barcelona, 13 de març de 2007.
El Cap de la Secretaria Tècnico-Jurídica,

Ricard Gonzalez i Soriano.

022007007696
A

Barcelona
Districte Sarrià-Sant Gervasi

ANUNCI

Adjudicació del Contracte de l'anunci
publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
Núm. 30 de data 3 de febrer del 2007

Núm. contracte 07000548. Exp. 6006/07
adquisició de béns mobles per a la vil·la Flo-
rida situada al C/ Muntaner Núm. 540-548

Adjudicat a Bernadí, S.A., NIF A08449571
Data d'adjudicació: 6 de març 2007
Import adjudicat: 122.835,35 Euros IVA

inclòs.
Barcelona, 13 de març del 2007.
El Cap de la Secretaria Tecnicojurídica,

Ricard González i Soriano.

022007007762
A
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Barcelona
Institut de Cultura

CORRECCIÓ D'ERRADES

En relació al concurs públic publicat el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 54
del dia 3 de març de 2007 es fa constar que
s'ha detectat una errada en l'anunci de licita-
ció de la contractació dels serveis de vigilàn-
cia i seguretat dels museus Tèxtil i d'Indu-
mentària i Barbier-Mueller de Barcelona
(Exp. 266/2007), constant de manera equivo-
cada determinades referències que consten
en l'apartat corresponent a "servei objecte del
present plec" del plec de prescripcions tècni-
ques, apartat que queda redactat de la
següent manera:
Servei objecte del present Plec

El servei objecte del present Plec, definirà
el numero de llocs a cobrir per part de l'adju-

dicatari del servei, segons dispositiu definit a
continuació (aquests serveis fan referència a
17 mesos d'activitat).

Les tasques objecte d'aquesta contractació
corresponen bàsicament a les pròpies de
Vigilant de Seguretat.

Servei fixos (serveis permanents prorroga-
bles contractualment): Es calculen unes
12.432 unitats de prestació de servei fix, que
correspon al següent dispositiu:

- 1 Vigilant de Seguretat uniformat, de les
6:00 hores del 13 d'abril de 2007 a les 6:00
hores del 12 de setembre de 2008.

- Horari del servei:
De dilluns a diumenges (inclòs festius): 24

h.
Serveis variables: per atendre necessitats

derivades dels actes i activitats dels museus.
S'estableix per a l'any 2007 i per al Museu

Barbier Mueller, una borsa de 275 hores per
atendre possibles necessitats de serveis extres

amb motiu de la realització de les obres pre-
vistes.

S'estableix per a l'any 2008 una borsa de
497,18 hores per al Museu Barbier Mueller i
una altra, també de 497,18 hores per al
Museu Tèxtil i d'Indumentària.

El preu hora de la borsa s'ha valorat en el
pressupost a preu d'hora laborable diürn. Els
museus faran ús de l'esmentada borsa segons
necessitats, sense haver d'exhaurir l'import
pressupostat per a la mateixa. En aplicació de
la mateixa seran d'aplicació els preus defini-
tius proposats per l'adjudicatari.

La facturació s'haurà d'efectuar mensual-
ment i per separat i a cada un dels museus.

L'apartat corresponent a l'"Oferta econò-
mica i de servei" de l'esmentat plec de pres-
cripcions tècniques s'elimina per reiteratiu.

El quadre resum obrant al final del plec de
prescripcions tècniques es modifica pel que
tot seguit es reprodueix:

MUSEU TÈXTIL-BARBIER MUELLER§ SERVEIS DE SEGURETAT (SERVEIS DE CARÀCTER BIANUAL)#
§ TIP § PERIODE§ DIS§ Nº DIAS§ ENT§ SAL§ H/DIA§ TOT HS.§ LAB.§ FESTIU§ PREU§ SUBTOTAL§ T. HORES§ T. COST§ #

PERIODE DEL SERVEI DE 13/4/07 A 12/09/08§ § § § § § § § § § § § § § § #
13/04/07 A 31/12/07§ § § § § § § § § § § § § § § #

§ VS§ LABORABLES DIURNO§ 1§ 177§ 6:00§ 22:00§ 16§ 2832§ 2832§ § 16,68§ 47.237,76§ § § #
§ VS§ LABORABLES NOCTURN§ 1§ 177§ 22:00§ 6:00§ 8§ 1416§ 1416§ § 18,29§ 25.898,64§ § § #
§ VS§ FESTIUS DIURNO§ 1§ 86§ 6:00§ 22:00§ 16§ 1376§ § 1376§ 17,95§ 24.699,20§ § § #
§ VS§ FESTIUS NOCTURN§ 1§ 86§ 22:00§ 6:00§ 8§ 688§ § 688§ 19,52§ 13.429,76§ 6.312,00§ 111.265,36§ #

SERVEIS VARIABLES AL MBM§ VS§ § 1§ § § § § 275§ § § 16,68§ 4.587,00§ 275,00§ 4.587,00§ ANY07#
SERVEIS VARIABLES AL MTIB§ VS§ § § § § § § 0§ § § 0,00§ 0,00§ 0,00§ 0,00§ 115.852,36#

1/01/08 A 12/09/08§ § § § § § § § § § § § § § § #
§ VS§ LABORABLES§ 1§ 176§ 6:00§ 22:00§ 16§ 2816§ 2816§ § 16,68§ 46.970,88§ § § #
§ VS§ LABORABLES NOCTURN§ 1§ 176§ 22:00§ 6:00§ 8§ 1408§ 1408§ § 18,29§ 25.752,32§ § § #
§ VS§ FESTIUS§ 1§ 79§ 6:00§ 22:00§ 16§ 1264§ § 1264§ 17,95§ 22.688,80§ § § #
§ VS§ FESTIUS NOCTURN§ 1§ 79§ 22:00§ 6:00§ 8§ 632§ § 632§ 19,52§ 12.336,64§ 6.120,00§ 107.748,64§ #

SERVEIS VARIABLES AL MBM§ § § § § § § § 497,18§ § § 16,68§ 8.292,96§ 497,18§ 8.292,96§ ANY08#
SERVEIS VARIABLES AL MTI§ § § 1§ § § § § 497,18§ § § 16,68§ 8.292,96§ 497,18§ 8.292,96§ 124.334,56#
§ 240.186,92§ 518§ TOTAL VIGILANCIA§ 8.472,00§ 3.960,00§ 240.186,92§ 13.701,36§ 240.186,92§ 240.186,92#

Així mateix, i com a conseqüència del que
s'ha dit, es detecta també error en el model
de l'oferta econòmica que consta a la pàgina
7 del plec de clàusules administratives, de
manera tal que allà on diu "El preu hora s'a-
dequa a un total de 13.595 hores de servei",
ha de dir "El preu hora s'adequa a un total de
13.701,36 hores de servei".

El termini de presentació d'ofertes queda
ampliat al quinzè dia natural posterior a la
publicació d'aquest anunci. El que es fa saber
als possibles licitadors.

L'obertura de proposicions econòmiques
queda ajornada al proper dia 11 d'abril de
2007, a les 14,15 hores a l'Espai 3 del Palau
de la Virreina, La Rambla, 99, 3a planta -

Barcelona.
Barcelona, 15 de març de 2007.
La Secretària delegada, Lluïsa Pedrosa Ber-

langa.

022007008155
A

Barcelona
Institut Municipal de Parcs i Jardins

ANUNCI

Expedient núm.: 07/071.
Objecte: Contractació de la gestió, aten-

ció, dinamització i realització d'activitats del
servei de ludoteca als parcs de Barcelona,
per al període d'un any

El lliurament es farà en els termes regulats
en la clàusula 7 del Plec de Clàusules Admi-
nistratives.

Import: 86.996,00 EUR (IVA inclòs).
1. Financiació: amb càrrec a la previsió

pressupostària de l'exercici 2007 i 2008 per a
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Munici-
pal.

Presentació de les Pliques: els licitadors

presentaran les proposicions en sobres tan-
cats i signats. En el dors figurarà la inscripció:
"Proposta per prendre part al concurs
convocat per Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal per a l'adjudicació del/de
la contractació de la gestió, atenció,
dinamització i realització d'activitats del
servei de ludoteca als parcs de Barcelona,
per al període d'un any".

Garantia provisional: d'acord amb els arti-
cles 35.1 i 203.2 del text refós de la LCAP, es
dispensa de l'obligació de constituir garantia
provisional.

Garantia definitiva: consistent en el 4 per
100 de l'import de l'adjudicació, d'acord
amb la clàusula 13.1 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

Procediment i forma d'adjudicació: Trami-
tació ordinària, procediment obert, forma

d'adjudicació per concurs.
Els Plecs de condicions es poden passar a

recollir a partir del mateix dia de la publica-
ció d'aquest anunci al Departament de Con-
tractació de Parcs i Jardins (C/ Tarragona,
173, 08014 Barcelona) de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores (previ encàrrec al
telf.93.413.24.00). Tanmateix el plec de
clàusules administratives particulars es pot
consultar a la nostra Intranet adreça:
www.parcsijardins.net.

Model de proposta: es redactarà d'acord
amb el model que figura en el Plec de Clàu-
sules.

Presentació de les proposicions: Des de
l'endemà de la data de publicació fins el dia:
17/04/2007 ambdós inclosos.

Lloc de presentació: Departament de Con-
tractació de Parcs i Jardins (C/ Tarragona,
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173, 08014 Barcelona) de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores.

Les proposicions redactades en: Català o
castellà.

Data de celebració de la licitació: el dia
25/04/2007 9.00 hores, en la seu de l'Institut
Municipal Parcs i Jardins de Barcelona -
carrer Tarragona, 173, 2ª planta, de Barcelo-
na.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de
l'adjudicatari.

Barcelona, 14 de març de 2007.
La Secretària delegada, J.I. Martínez Legaz.

022007008128
A

Barcelona
22 Arroba BCN, S.A.

EDICTE

Exp. 01PC896-22@R5/C
De conformitat amb el que disposa l'arti-

cle 59.4 de la Llei 30792, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Proce-
diment Administratiu Comú, es notifica, per
haver resultat infructuosos els intents de noti-
ficació personal a: Asein Ingenieros, SL,
Laura Platero Martínez, Lavado Automático
Vila Olímpica, Serveis i Obres de Manteni-
ment SL, Acopios para Suministros Electricos
Industriales SL., Faesco SL. i Concepción
Casas Platero

En compliment del que disposa la pro-
vidència emesa per la Magistrada jutge del
Jutjat Contenciós-Administratiu Núm. 9 de
Barcelona de data 6 de febrer de 2007, us
comuniquem que ha estat interposat el
següent recurs contenciós-administratiu con-
tra l'acord d'aprovació definitiva del Projecte
de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació
núm. 5 del Pla Especial de Reforma Interior
de l'Eix Llacuna.

Òrgan: Jutjat Contenciós-Administratiu
núm 9 de Barcelona.

Recurs núm: 28/2007-D
Part actora: Domingo Chicano Arroyo
Part demandada: Ajuntament de Barcelo-

na.
En compliment del que disposa l'article 49

de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la Jurisdicció Contenciós-Administrati-
va, us emplacem per a que en el termini de
nou dies des de la recepció de la present
notificació comparegueu davant del Jutjat, si
ho considereu oportú, per a la personació en
el recurs.

Barcelona, 8 de març de 2007.
La Secretària Delegada, pd., Natàlia

Amorós i Bosch.

022007007595
A

Barcelona
22 Arroba BCN, SA

ANUNCI

Adjudicació del Contracte de consultoria i
assistència consistent en la coordinació i rea-
lització del projecte "Districte Digital" al Dis-
tricte 22@Barcelona.
1. Entitat adjudicadora

22 Arroba BCN, S.A., societat privada
municipal.
2. Objecte del concurs

Contracte de serveis consistent en la coor-
dinació i realització del projecte "Districte
Digital" al Districte 22@Barcelona.
3. Pressupost estimatiu del contracte

Import: 160.000,00 (80.000,00 EUR/any)
IVA inclòs.
4. Procediment i forma d'adjudicació

Tramitació ordinària, procediment obert i
en forma de concurs.
5. Adjudicació

El dia 5 de març de 2007, el Gerent de la
societat 22@Barcelona ha resolt adjudicar el
contracte a l'empresa Tesem Advanced Tech-
nology Consulting, S.L., de nacionalitat
espanyola, per un import de 66.761,00 EUR
(16% IVA inclòs), amb un termini d'execució
de 1 any.

Barcelona, 8 de març de 2007.
El Gerent, Pere Fons i Vilardell.

022007008269
A

Barcelona
22 Arroba BCN, SA

ANUNCI

Adjudicació del Contracte de serveis con-
sistent en les activitats de gestió i impuls del
programa "22@Capital", Districte 22@Barce-
lona.
1. Entitat adjudicadora

22 Arroba BCN, S.A., societat privada
municipal.
2. Objecte del concurs

Adjudicació del Contracte de serveis con-
sistent en les activitats de gestió i impuls del
programa "22@Capital", Districte 22@Barce-
lona.
3. Pressupost estimatiu del contracte

Import: 140.000,00 EUR (IVA inclòs)
(70.000,00 EUR/any).
4. Procediment i forma d'adjudicació

Tramitació ordinària, procediment obert i
en forma de concurs.
5. Adjudicació

El dia 13 de març de 2007, el Gerent de la
societat 22@Barcelona ha resolt adjudicar el
contracte a l'empresa Willems & Van Den
Wildenberg España, S.L., per un import de

68.121,00 EUR (16% IVA inclòs), amb un
termini d'execució de 1 any, amb possible
pròrroga d'un altre any.

Barcelona, 16 de març de 2007.
El Gerent, Pere Fons i Vilardell.

022007008270
A

Calella

ANUNCI

La Junta de Govern Local en data 8 de
març de 2007 va aprovar l'oferta pública d'o-
cupació de l'Ajuntament de Calella per l'e-
xercici 2007, i el President del Museu-Arxiu
Municipal, mitjançant Decret de la mateixa
data va aprovar l'oferta pública d'ocupació
de l'esmentat organisme autònom local, que
es publica a continuació en compliment del
que estableix l'article 57.2 del Decret
214/1990 de 30 de juliol:

AJUNTAMENT DE CALELLA

PERSONAL FUNCIONARI

Grup segons article 25 de la llei 30/1984:
D. Classificació: Escala d'Administració
General. Número de vacants: una. Denomi-
nació: auxiliar administratiu.

Grup segons article 25 de la llei 30/1984:
C. Classificació: Escala d'Administració
General. Número de vacants: una. Denomi-
nació: Administratiu.

Grup segons article 25 de la llei 30/1984:
D. Classificació: Escala d'Administració Espe-
cial. Subescala: Serveis Especials, Classe:
Policia Local, Categoria: Agents. Número de
vacants: dues.

PERSONAL LABORAL

Nivell de titulació: graduat escolar/formació
professional o equivalent.
Denominació del lloc: treballadora fami-
liar.
Número de vacants: una.

Nivell de titulació: certificat d'estudis prima-
ris.
Denominació del lloc: oficial 2ª conserge-
manteniment.
Número de vacants: una.

Nivell de titulació: certificat d'estudis prima-
ris.
Denominació del lloc: oficial 1ª jardiner.
Número de vacants: una.

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL MUSEO-ARCHIVO
MUNICIPAL

Nivell de titulació: llicenciat o equivalent.
Denominació del lloc: arxiver.
Número de vacants: una.
Aquesta oferta pública d'ocupació s'en-

tendrà automàticament ampliada amb les
vacants que es produeixin amb posterioritat a
la seva aprovació, amb independència de la
seva naturalesa, temporal o permanent, reser-
vant-se aquesta Corporació la facultat de
contractar mitjançant el procediment
d'urgència en aquells supòsits previstos en la
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normativa vigent. Amb independència de la
present oferta, la Corporació procedirà a les
contractacions de caràcter temporal que les
necessitats del servei requereixin, d'acord
amb les disposicions legals vigents i d'aplica-
ció.

Calella, 14 de març de 2007.
L'Alcalde, Josep Basart i Pinatel·li.

022007008244
A

Cerdanyola del Vallès

EDICTE

Edicte de l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès, sobre convocatòria de proves selecti-
ves i publicació de bases reguladores dels
processos.

Per resolució d'Alcaldia del dia 14 de
març de 2007 ha aprovat la convocatòria de
proveir una plaça de Tècnic de Patrimoni,
vacant a la plantilla de personal laboral i
corresponent a l'oferta pública d'ocupació de
l'any 2006, d'acord amb les següents bases:

CONVOCATÒRIA P-1/2007

Denominació de la/les plaça/ces: Tècnic
Patrimoni.

Es convoca procés selectiu per proveir una
plaça de Tècnic de patrimoni, vacant a la
plantilla de personal laboral i corresponent a
l'oferta pública d'ocupació de 2006, que es
regirà per les bases marc reguladores de les
convocatòries per a la provisió de places
reservades per al personal funcionari, aprova-
des pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia
24 de juliol de 1997 (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 210, de 2 de setembre de
1997) i per les bases específiques que es
determinen a continuació.

Els/les candidats/ates que es presentin al
procés selectiu i no obtinguin plaça, s'inte-
graran a una borsa de treball que ha de servir
per cobrir les necessitats d'ocupació no per-
manent durant dos anys comptadors a partir
de la data de publicació definitiva de la llista
d'aprovats.
Primera

Classificació de la plaça
Descripció del lloc de treball: categoria

L1; nivell retributiu i de complement de destí,
segons catàleg retributiu.
Segona

Condicions de les aspirants i drets d'examen
- Ésser ciutadà/na de la Unió Europea, en

idèntiques condicions poden accedir els ciu-
tadans dels estats als quals, en virtut de trac-
tats internacionals subscrits per la Unió Euro-
pea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors, en els ter-
mes en què aquesta es troba definida en el
Tractat constitutiu de la comunitat Europea.

- Titulació: estar en possessió de la titula-
ció llicenciat història de l'art.

- No patir cap malaltia ni limitació física o
psíquica incompatible amb l'acompliment de

les corresponents funcions.
- No estar inhabilitat per sentència ferma

per a l'exercici de les funcions a l'Adminis-
tració Pública ni haver estat separat, per reso-
lució disciplinària ferma, del seu servei.

- Abonar els drets d'examen per aquesta
convocatòria fixats en 22,38 EUR o la taxa
que estigui vigents en l'ordenança fiscal
aprovada per l'Ajuntament.
Tercera

Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en les dife-

rents convocatòries s'han d'adreçar a l'alcal-
de o President de la Corporació, en la qual
caldrà manifestar que es reuneixen totes i
cadascuna de les condicions exigides a la
base segona, i que hauran d'anar acompan-
yades del currículum vitae i dels documents
acreditatius mitjançant còpia compulsada
dels mèrits al·legats (formació i/o experiència
laboral). Es podran presentar al Registre
General d'aquest Ajuntament o trametre per
qualsevol dels mitjans que estableix l'article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
(LRJPAC), en el termini de vint dies naturals a
comptar de l'endemà de la data de publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Els cursos, cursets i jornades que
s'al·leguen com a mèrits hauran de ser acre-
ditats mitjançant títols oficials u homologats,
fent constar el centre emissor dels mateixos,
així com la duració en hores.

La prestació de serveis a l'Administració
Pública i/o a l'empresa privada s'acreditarà
mitjançant fotocòpies dels contractes, nòmi-
nes o qualsevol altre mitjà que acrediti la
naturalesa dels serveis prestats amb indicació
de l'inici i fi de la prestació de serveis, per
l'acreditació de l'inici i fi de la prestació s'a-
portarà certificat de la Tresoreria General de
la Seguretat Social de la vida laboral del
sol·licitant, o amb la última nòmina on consti
antiguitat i naturalesa del servei prestat.

L'exercici lliure de la professió s'acreditarà
mitjançant els contractes mercantils o factu-
ració conformada per l'empresa destinatària
del servei.

Tota la documentació justificativa serà
compulsada per l'Ajuntament amb la presen-
tació prèvia dels originals.
Quarta

Tribunal Qualificador
President: El de la Corporació o Regidor

en qui delegui.
Vocals:
a) Un terç estarà integrat per membres o

funcionaris al servei d'aquesta Corporació.
b) Un altre terç estarà integrat per personal

tècnic.
c) L'altre terç estarà integrat per represen-

tants de l'EAPC, a proposta de la mateixa
escola.

Secretari: Un funcionari adscrit al Departa-
ment d'Administració de personal, que serà
nomenat a proposta del Secretari de la Cor-
poració.

El Tribunal podrà disposar la incorporació

a les seves tasques d'assessors especialistes
per a totes o algunes de les proves.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense l'assistència de més de la meitat dels
seus membres, titulars o suplents, indistinta-
ment.
Cinquena

Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de con-

curs-oposició i es regirà per la base general
dotzena, amb el desenvolupament següent:

a) Fase d'oposició:
Constarà de tres exercicis de caràcter obli-

gatori i eliminatori cadascun d'ells, dos de
teòrics i un de pràctic.

Primer.- Consistirà en contestar un qües-
tionari de 30 preguntes amb respostes alter-
natives basats en el contingut del temari
general del programa. El temps per a la realit-
zació d'aquest exercici serà de trenta minuts.
L'exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Per a
la superació de la prova, l'aspirant haurà
d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
Aquesta prova té caràcter obligatori i elimi-
natori.

Segon.- Consistirà a desenvolupar per
escrit durant un temps màxim de tres hores
dos temes determinats pel Tribunal abans de
celebrar-se l'exercici i relacionats amb el
temari específic del programa, no serà neces-
sari que tingui relació amb cap epígraf con-
cret.

En aquest exercici es valorarà la formació
general, la claredat i l'ordre de les idees, l'a-
portació personal de l'aspirant, la capacitat
de síntesi i la profunditat dels coneixements.

L'exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Per
a la superació de la prova, l'aspirant haurà
d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
Aquesta prova té caràcter obligatori i elimi-
natori.

Tercer.- Consistirà en realitzar un supòsit
pràctic determinat pel Tribunal abans de
celebrar-se l'exercici. L'exercici es valorarà
de 0 a 10 punts. Per a la superació de la
prova, l'aspirant haurà d'obtenir una puntua-
ció mínima de 5 punts. Aquesta prova té
caràcter obligatori i eliminatori.

Sense perjudici d'allò que disposa la base
general novena, és previst que l'inici del pri-
mer exercici tingui lloc a partir del mes de
març de 2007.

b) Fase de concurs (barem de mèrits).
1) Experiència professional:
1. Expedient acadèmic i/o titulacions:
1.1 Mestratge, Postgrau o estudis similar

que tinguin relació amb les funcions.
Del/de la plaça/lloc de treball, 1 punts.
2. Experiència professional:
2.1 Serveis prestats a l'administració local,

com a personal funcionari o laboral, en lloc
o plaça de funcions i continguts iguals o
similars a la plaça objecte de la convocatò-
ria, 0,75 punts per any o fracció fins un
màxim de 3 punts.

2.2 Serveis prestats a l'administració públi-
ca, com a personal funcionari o laboral, en
lloc o plaça de funcions i continguts iguals o
similars a la plaça objecte de la convocatò-
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ria, 0,50 punts per any o fracció fins un
màxim de 2 punts.

2.3 Serveis prestats a l'empresa privada, en
lloc o plaça de funcions i continguts iguals o
similars a la plaça objecte de la convocatò-
ria, 0,25 punts per any o fracció fins un
màxim de 1 punts.

3. Nivell de formació i estudis:
3.1 Realització de cursos de formació i de

perfeccionament que tinguin relació directa
amb la plaça objecte de la convocatòria, fins
a un màxim de 2 punts.

3.2 Realització de cursos de formació i de
perfeccionament que no tinguin relació
directa amb la plaça objecte de la convo-
catòria, fins un màxim de 1 punts.

La valoració de cada curs es farà segons la
duració d'aquest i d'acord l'escala següent:

* Cursos de menys de 25 hores, 0,15
punts.

* Cursos de igual o major de 25 hores,
0,25 punts.

* Cursos de igual o major de 50 hores,
0,35 punts.

* Cursos de igual o major de 100 hores,
0,50 punts.

4. D'altres mèrits:
Valoració d'altres mèrits i estudi conjunt

del currículum de l'aspirant a l'objecte d'una
més bona adequació amb la plaça a proveir,
valorats lliurement pel Tribunal i fins un
màxim d'1 punt.

Els mèrits insuficientment justificats no
seran valorats.

5. Entrevista: A criteri del tribunal es podrà
cridar als aspirants que a la realització d'una
entrevista fins a un màxim de 2 punts.
Sisena

Coneixement de la llengua catalana
Els aspirants hauran d'acreditar, el conei-

xement suficient de la llengua catalana mit-
jançant qualsevol nivell qualsevol que acre-
diti el nivell C.

En el cas de que no es compti amb els cer-
tificats esmentats, es realitzarà una prova de
llengua catalana de caràcter obligatori i eli-
minatori.

D'acord amb el que preveu l'article 4.2
del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'a-
creditació del coneixement del català i l'a-
ranès en els processos de selecció de perso-
nal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya, en
el Tribunal Qualificador s'integrarà un asses-
sor, amb veu i sense vot. De conformitat amb
el que preveu la base general dotzena,
aquesta prova es qualificarà com apte o no
apte.
Setena

Relació d'aprovats, presentació de
documents i nomenament

Finalitzat el procés selectiu, el Tribunal
publicarà la relació d'aprovats per ordre de
puntuació i proposarà a l'Alcaldia el seu
nomenament.

Els/les aspirants proposats presentaran en
el registre general de l'Ajuntament, dins del
termini màxim de 20 dies naturals, els docu-

ments acreditatius dels requisits a que fa
referència la base segona d'aquesta convo-
catòria.
Vuitena

Període de pràctiques
L'aspirant seleccionat serà nomenat com a

funcionari en practiques per un període
màxim de sis mesos amb els efectes i condi-
cions que es preveuen a l la base general set-
zena.
Novena

Borsa de treball
Els/les aspirants que es presentin a les pro-

ves selectives i que no hagin obtingut plaça,
passaran a formar part d'una borsa de treball
que servirà per cobrir les necessitats de per-
sonal no permanent que es produeixin en un
termini de dos anys a comptar des de la data
de publicació de la llista definitiva. Els/les
integrants de la borsa de treball podran ser
cridats d'acord amb l'ordre de preferència
establert i segons les necessitats que es pro-
dueixin, i podran ser nomenats amb caràcter
no permanent segons les necessitats del ser-
vei i els requisits dels llocs de treball.

La contractació tindrà caràcter laboral de
duració determinada, de conformitat amb els
supòsits contemplats a l'article 15 de RD
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, desenvolu-
pat pel RD 2720/98, de 18 de desembre. El
període de prova en aquest cas serà de sis
mesos.

L'ordre de preferència vindrà determinat
per la puntuació total assolida al procés
selectiu. A igual puntuació es tindrà en
compte l'ordre d'arribada de la sol·licitud per
prendre part al procés selectiu.

Els candidats que s'integrin a la borsa de
treball hauran d'acreditar el nivell de conei-
xement de la llengua catalana en els matei-
xos termes a que fa referència la base cinque-
na d'aquesta convocatòria. La no acreditació
dels coneixements lingüístics comportarà
l'exclusió de la borsa.
Desena

Programa

TEMARI GENERAL

1. La Constitució Espanyola de 1978. Prin-
cipis generals.

2. Drets fonamentals del espanyols. Pro-
tecció i suspensió.

3. Organització política de l'Estat: La
Corona. El poder legislatiu. El poder execu-
tiu. El poder judicial.

4. Organització territorial de l'Estat:
Comunitats autònomes, províncies i munici-
pis. L'administració central i els seus òrgans
perifèrics. L'administració institucional.

5. Les comunitats autònomes. L'Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Òrgans legisla-
tius, executius i judicials de la Generalitat.

6. La llei: concepte i classes. El reglament i
els tractats internacionals.

7. El procediment administratiu: concepte
i fases.

8. L'acte administratiu: concepte, classes.

9. Els recursos administratius: concepte i
classes.

10. La contractació administrativa: els sis-
temes de selecció dels contractistes.

11. Les formes de l'acció administrativa.
L'activitat de foment en l'esfera local. La Llei
General de subvencions.

12. Serveis públics locals (I): principis.
Establiment, prestació i supressió. Serveis
mínims obligatoris i essencials reservats.

13. Serveis públics locals (II): formes de
gestió directa. Principis generals. La gestió
directa ordinària. La gestió directa per mitjà
d'organització especial. Els organismes autò-
noms. Les societats mercantils amb capital
íntegrament públic.

14. Serveis públics locals (III): formes de
gestió indirecta: tipologia i principis generals.

15. El règim local espanyol: principis
constitucionals i regulació jurídica.

16. Estructures supramunicipals i inframu-
nicipals. Mancomunitats i agrupacions de
municipis.

17. El municipi: organització, territori i
població. Competències municipals.

18. Les ordenances i reglaments munici-
pals.

19. Els òrgans de govern municipals: l'al-
calde, el ple de l'Ajuntament i la junta de
govern. Les comissions informatives.

20. El patrimoni dels ens locals.
21. El personal al servei de les administra-

cions locals (I): estructura i organització de la
funció pública local. Classes de personal. La
plantilla i la relació de llocs de treball de les
entitats locals. Els sistemes de selecció del
personal al servei de l'administració local.

22. El personal al servei de les administra-
cions locals (II): El sistema retributiu dels
empleats municipals. Situacions administrati-
ves. Règim d'incompatibilitats del personal al
servei dels ens locals.

23. El personal al servei de les administra-
cions locals (III): El règim del personal laboral
al servei de l'administració local. El contracte
de treball. Els contractes de duració determi-
nada: Classes, objecte i duració..

24. Hisendes locals: classificació d'ingres-
sos i ordenances locals.

25. Les taxes i preus públics.
26. Els pressupostos locals.
27. L'administrat: drets i deures. Col·labo-

ració i participació dels ciutadans en les fun-
cions administratives.

28. Normativa bàsica d'organització de
l'Ajuntament de Cerdanyola: estructura orgà-
nic - funcional.

29. Règim de sessions i acords dels òrgans
de govern local. Actes, certificacions, comu-
nicacions, notificacions i publicació dels
acords.

30. El ciutadà com a client. La formulació
de les normes de servei: les cartes de drets
dels usuaris dels serveis públics. La millora
en la qualitat del servei.

TEMARI ESPECÍFIC

31. Obtenció de patrimoni museístic. Polí-
tica d'adquisicions. Criteris de selecció.
Objecte i entorn original.
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32. Legislació museística.
33. Programació arquitectònica de

museus, reglamentació.
34. Articulació dels museus a Catalunya.

La Junta de Museus de Catalunya
35. El Pla Especial de Protecció del Patri-

moni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdan-
yola.

36. La gestió cultural a l'administració
local.

37. Els Ajuntaments i el patrimoni cultural.
38. L'espai públic com a espai cultural.
39. El patrimoni històric català. Normativa

d'aplicació.
40. Museus i col·leccionisme d'art a Cer-

danyola.
41. El patrimoni artístic a Catalunya.
42. El patrimoni artístic al municipi de

Cerdanyola del Vallès.
43. Art i arquitectura popular a la provín-

cia de Barcelona.
44. Artistes a Cerdanyola a l'època moder-

nista
45. Artistes a Cerdanyola a l'època nou-

centista i de la II República.
46. El Museu de Cerdanyola del Vallès.

Antecedents. Gènesi i història.
47. Museus i col·leccionisme d'art a Cer-

danyola.
48. Jaume Mimó col·leccionista i mece-

nes.
49. El públic del museu. Mètodes per a

l'estudi del públic. Estadística. Avaluació de
la demanada i correcció de programes. Limi-
tacions ètiques.

50. Institucionalització d'un museu. Orga-
nització i gestió.

51. Fonts i formes de finançament d'un
museu. Pressupostos.

52. Conservació preventiva de les col·lec-
cions museístiques: seguretat i conservació.
Tècniques.

53. Realització de projectes museogràfics.
54. Presentació de l'objecte. Tipus d'expo-

sicions.
55. L'arquitectura modernista i noucentista

a Cerdanyola.
56. El Fons d'Art Modern i Contemporani

de l'Ajuntament de Cerdanyola.
57. Públics especialitzats: escolars, tercera

edat, turistes.
58. Plans especials de catàlegs de patrimo-

ni.
59. Cerdanyola modernista.
60. Museologia i museografia. Conceptes

generals. Història. Noves tendències.
61. Projectes patrimonials: concepte i ges-

tació.
62. Organització de la difusió.
63. Sistemes de documentació. Tipologies.
64. Recursos de la informàtica en un

museu.
65. Mètode de documentació: llibre de

registre, fitxes, marcatge d'objectes.
66. Criteris i sistemes de restauració.
67. Tècniques bàsiques de restauració.
68. Ètica professional. Normes internacio-

nals.
69. L'arquitecte Eduard Maria Balcells i

Buïgas. Arquitecte municipal de Cerdanyola

de 1905 a 1952.
70. L'obra de Rafael Masó a Cerdanyola.

La Casa Viñas i la influència en l'urbanisme i
l'arquitectura de l'època.

71. Les urbanitzacions de ciutat jardí a
Cerdanyola: Cordelles, Bellaterra, Montflorit,
etc.

72. Història i evolució arquitectònica de
Can Domènech.

73. El projecte del Museu d'Art de Cerdan-
yola.

74. El conjunt modernista de l'església
nova i la rectoria de Sant Martí: arquitectura i
arts aplicades (mosaic, escultura, vitralls,
etc.).

75. Les masies de Cerdanyola i l'arquitec-
tura popular. Diferents tipologies i obres més
destacades.

76. L'església i les pintures romàniques de
Sant Iscle.

77. El conjunt de l'església Vella de Sant
Martí.

78. Els monuments funeraris de cementiri.
79. El conjunt industrial de la fàbrica Ura-

lita i el taller de reproduccions artístiques
Lena.

80. Arquitectura contemporània a Cerdan-
yola. Obres més destacades, premis FAD i
finalistes.

81. El pintor cerdanyolenc Josep de Togo-
res i Llach (1893-1970). L'etapa de Cerdan-
yola i París (del "realisme màgic" al surrealis-
me).

82. L'escultor i il·lustrador Ismael Smith i
Mari, entre el modernisme i el noucentisme.
Vinculació amb Cerdanyola.

83. L'escultor Josep Viladomat. L'escultura
de la República i el taller de Cerdanyola.

84. L'enginyer Carles Buïgas "el mag de la
llum". Projectes més destacats i vinculació
amb Cerdanyola.

85. La "Colònia d'artistes" de Cerdanyola a
l'època modernista (Granados, Roviralta,
Riquer, etc.).

86. La "Colònia d'artistes" de Cerdanyola a
l'època noucentista i de la II República (Espi-
nal, Comeleran, Humbert, etc.).

87. El Fons d'Art Modern i Contemporani
de l'Ajuntament de Cerdanyola.

88. Artistes cerdanyolencs actuals, artistes
professionals i entitats vinculades a les arts
plàstiques.

89. El cartell del Blues. Artistes que han
realitzat l'encàrrec: Agustí Puig, Carme San-
glas, Ramiro Fernández Saus, etc.

90. L'escultura pública a Cerdanyola i a la
Universitat Autònoma.

Cerdanyola del Vallès, 14 de març de
2007.

L'Alcalde, Antoni Morral i Berenguer.

022007008229
A

Granollers

ANUNCI

Es fa públic per a general coneixement

que el ple de l'Ajuntament de 27 de febrer de
2007, ha acordat iniciar l'expedient d'ater-
menament de les següent finques:

- Finca municipal inscrita en el Registre de
la Propietat núm. 1, finca núm. 31.014, tom
2.065, llibre 449 de Granollers, situada a la
zona de Palou (camp de futbol de Palou, par-
cel·la 124 i 125, Polígon 4 del cadastre de
Rústica) que ocupa una superfície de
1.017'50 m2 corresponent a la finca de Can
Giró (parcel·la 1).

- Finca inscrita a nom de la senyora Josefa
Giró Armadans, inscrita en el Registre de la
Propietat núm. 1, Tom 2.377, llibre 684, foli
43, finca núm. 156, situada a la zona de
Palou, parcel·les 1 i 41 del Polígon 16 del
cadastre de Rústica.

Es fixa el dia 4 de juny de 2007 com a
data d'inici de les operacions d'atermena-
ment, que tindrà lloc a les 11 hores a la finca
de Can Giró a la zona de Palou.

Fins a vint dies abans de la data fixada per
a l'inici de les operacions, els interessats
podran presentar les al·legacions i documents
que estimin convenients, amb l'advertiment
que, un cop transcorregut l'esmentat termini,
no s'admetrà cap altra al·legació ni docu-
ment.

Granollers, 13 de març de 2007.
El Secretari general accidental, Josep M.

Amorós i Bosch.

022007008099
A

Granollers
Unitat de Sancions

EDICTE

D'acord amb el que preveuen els articles
59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de 26 de novem-
bre, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de
gener, del règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, es notifica a les persones físiques
o jurídiques que figuren a l'annex d'aquest
edicte que, d'acord amb la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat
viària i el Reglament general de circulació, i
l'Ordenança municipal de circulació de via-
nants i de vehicles, l'autoritat competent ha
dictat resolució en el recurs de reposició rela-
tiu als expedients sancionadors que s'hi
esmenten i que són a la Unitat de Sancions
d'aquest Ajuntament.

La notificació s'efectua mitjançant aquest
edicte, ja que no s'ha pogut dur a terme per-
sonalment, perquè es desconeix el domicili
actual dels interessats o per absència en el
moment de la notificació.

Contra aquesta resolució podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jut-
jats contenciosos administratius de la provín-
cia de Barcelona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent de la publica-
ció d'aquest edicte, d'acord amb el que dis-
posa la Llei 29/1998 de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administra-
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tiva o qualsevol altre recurs que considereu
convenient per a la vostra defensa.
Forma i lloc de pagament

Recollint el corresponent document de

pagament a l'oficina de Sancions d'aquest
Ajuntament, al carrer de la Princesa número
55, per tal de poder fer efectiu en qualsevol
de les entitats col·laboradores en la recepció

d'ingressos d'aquest municipi.

200600022007§ B -7110-TX§ GIL*MONTORO,JAIME§ 053060908T§ 16/06/2006 20:30§ 3 1 2§ C PUIGGRACIOS S/N PASSATGE§ 600,00#
200600010834§ B -1635-UM§ JARQUE*GARCIA,MARIA DEL CARMEN§ 052164972Y§ 15/03/2006 12:28§ 50 1 A2§ AV SANT JULIA, 92§ 200,00#
200600032999§ -3121-BXV§ OÑA*MARTINEZ,FELIX§ 046530192L§ 28/08/2006 00:47§ 32 1 E§ C MONTSENY S/N§ 60,10#

Granollers, 13 de març de 2007.
El Secretari General accidental, Josep M.

Amorós i Bosch.

022007008246
A

Granollers
Unitat de Sancions

EDICTE

D'acord amb el que preveuen els articles
59.5 i 61 de la Llei 30/1992 de 26 de novem-
bre del règim jurídic de les administracions
públiques i de procediment administratiu
comú, notifiquem la proposta de resolució,
una vegada finalitzada la instrucció dels
expedients sancionadors assenyalats a l'an-
nex d'aquest edicte, instruïts per la Unitat de
Sancions d'aquest Ajuntament a les persones
físiques i jurídiques que hi figuren. La notifi-

cació l'efectuem mitjançant aquest edicte, ja
que no l'hem poguda dur a terme personal-
ment, sia perquè desconeixem el domicili
actual de les persones interessades, o sia per
absència d'aquestes persones en el moment
de la notificació. Els expedients correspo-
nents són a la Unitat de Sancions d'aquest
Ajuntament.

Fem saber a les persones interessades que
poden al·legar per escrit el que creguin con-
venient en el termini de quinze dies hàbils
comptats a partir de l'endemà de la publica-
ció d'aquest edicte, d'acord amb l'article 13
del Reial decret 320/94 de 25 de febrer, pel
qual s'aprova el Reglament de procediment

sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària. En cas
que no hàgiu fet ús del dret a formular
al·legacions i presentar els documents que
cregueu convenients, una vegada transcorre-
gut aquest termini, dictarem la resolució que
correspongui.
Forma i lloc de pagament

Recollint el corresponent document de
pagament a l'oficina de Sancions d'aquest
Ajuntament, al carrer de la Princesa número
55, per tal de poder fer efectiu en qualsevol
de les entitats col·laboradores en la recepció
d'ingressos d'aquest municipi.

200700004390§ -6993-CMT§ AZOR*CANO,MIGUEL§ 026439136S§ 05/02/2007 09:58§ 32 1 B4§ C SANT JAUME, 44§ 90,00#
200700000395§ B -4872-ID§ CABASCANGO*CABASCANGO,JOSE ALBERTO§ X6791435H§ 02/01/2007 20:00§ 32 1 B4§ C NARCIS MONTURIOL S/N§ 90,00#
200700001563§ B -4992-TD§ CAMPOS*BUENO,MERCEDES§ 052161757B§ 04/01/2007 19:06§ 32 1 A§ C FOMENT, 31§ 60,10#
200600038346§ -9472-BSV§ DIOSDADO*GOMEZ,JULIAN§ 077281450R§ 27/10/2006 20:48§ 32 1 B19§ C GIRONA, 70§ 90,15#
200600037327§ -2878-DKM§ DURAN*SANCHEZ,FRANCISCO JAVIER§ 052196774E§ 04/10/2006 13:38§ 36 1 A§ PL CORONA, 6§ 30,05#
200700004799§ B -9786-SZ§ ESTRADA*ASITO,LENA G.§ X6206115W§ 08/02/2007 11:06§ 32 1 B4§ C SANT JAUME S/N§ 90,00#
200600043368§ -4122-DYL§ GARRIDO*MELGARES,JUAN§ 001164708B§ 27/11/2006 17:51§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 61§ 30,05#
200600044029§ -4122-DYL§ GARRIDO*MELGARES,JUAN§ 001164708B§ 28/11/2006 10:30§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 61§ 30,05#
200600044067§ -4122-DYL§ GARRIDO*MELGARES,JUAN§ 001164708B§ 30/11/2006 17:55§ 36 1 A§ C JOAN PERE FONTANELLA, 15§ 30,05#
200600044310§ -4122-DYL§ GARRIDO*MELGARES,JUAN§ 001164708B§ 17/11/2006 09:42§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 61§ 30,05#
200600043804§ -0854-CHL§ NAVARRO*RESINA,MERCEDES§ 052142969Z§ 20/11/2006 17:14§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 9§ 30,05#
200600041607§ B -8411-TF§ PEREZ*MENDOZA,AURELIA§ 077279216K§ 03/11/2006 18:23§ 36 1 A§ C MURALLA, 17§ 30,05#
200600041737§ B -8411-TF§ PEREZ*MENDOZA,AURELIA§ 077279216K§ 10/11/2006 10:53§ 36 1 A§ C JOSEP MARIA RUERA, 21§ 30,05#
200600033202§ -3347-DWC§ RODRIGUEZ*HIDALGO,RAMON§ 036969358D§ 26/09/2006 23:01§ 46 3 1§ C SANT JAUME S/N§ 60,10#
200700003761§ B -7466-WM§ SAMBA*CAMARA,WAGUI§ X2672243B§ 24/01/2007 11:31§ 32 1 B6§ C ANNIBAL, 61§ 60,10#
200700001445§ -0757-CYB§ VALLE*GILA,CARMEN§ 052148151K§ 03/01/2007 11:00§ 32 1 E§ C BRUNIQUER S/N§ 60,10#

Granollers, 13 de març de 2007.
El Secretari General accidental, Josep M.

Amorós i Bosch.

022007008249
A

Granollers
Unitat de Sancions

EDICTE

D'acord amb el preveuen els articles 59.4
i 61 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
es notifica a les persones físiques o jurídiques
que figuren a l'annex d'aquest edicte l'inici

dels expedients sancionadors que s'hi esmen-
ten instruïts pel Cap de la Unitat de Sancions
d'aquest Ajuntament com a presumptes
infractors de la Llei sobre Trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, en el
Reglament general de circulació, de l'orde-
nança municipal de circulació de vianants i
de vehicles. La notificació s'efectua mit-
jançant aquest edicte ja que no s'ha pogut
dur a terme personalment, bé perquè es des-
coneix el domicili actual del interessats o bé
absència d'aquest en el moment de la notifi-

cació.
Els interessats podran, en el termini de

quinze dies, comptats a partir de l'endemà
d'aquesta publicació, al·legar el que conside-
rin convenient per la seva defensa i proposar
les proves que estimin oportunes. Transcorre-
gut el termini esmentat, a la vista del que
s'hagi al·legat i provat i escoltat el denun-
ciant, si escau, es dictarà la resolució que
sigui procedent, i es notificarà en la forma
legalment prevista.

Al mateix temps es requereix als titulars
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que no siguin conductors del vehicle en el
moment de la denúncia perquè comuniquin
a l'Ajuntament el nom d'aquest conductors i
se'ls fa saber que l'incompliment d'aquesta
obligació serà considerat falta greu, conforme
el que disposa l'article 72.3 de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i

seguretat viària.
D'acord amb el que estableix la LSV, les

sancions de multa es poden pagar, abans que
es dicti la resolució de l'expedient sanciona-
dor, amb una reducció del 30% sobre la
quantitat consignada correctament.
Forma i lloc de pagament

Recollint el corresponent document de
pagament a l'oficina de Sancions d'aquest
Ajuntament, al carrer de la Princesa número
55, per tal de poder fer efectiu en qualsevol
de les entitats col·laboradores en la recepció
d'ingressos d'aquest municipi.

200700001896§ -5756-BLY§ A S C MIL OCHOCIENTOS CUARENT Y DOS SL§ B61581807§ 09/01/2007 12:43§ 32 1 G§ AV SANT ESTEVE, 18§ 90,15#
200700005636§ B -4065-WF§ ACEITUNO*ORTEGA,JOSE§ 034896983A§ 31/01/2007 18:22§ 36 1 A§ C GIRONA, 59§ 30,05#
200700005703§ B -4065-WF§ ACEITUNO*ORTEGA,JOSE§ 034896983A§ 18/01/2007 13:35§ 36 1 A§ C GIRONA, 90§ 30,05#
200700005891§ B -4065-WF§ ACEITUNO*ORTEGA,JOSE§ 034896983A§ 24/01/2007 18:02§ 36 1 A§ C GIRONA, 47§ 30,05#
200700006433§ B -4065-WF§ ACEITUNO*ORTEGA,JOSE§ 034896983A§ 22/01/2007 18:27§ 36 1 A§ C GIRONA, 37§ 30,05#
200700006636§ B -4065-WF§ ACEITUNO*ORTEGA,JOSE§ 034896983A§ 25/01/2007 18:40§ 36 1 A§ C GIRONA, 49§ 30,05#
200600037111§ -2860-DLF§ ACERO*CEBRIAN,NOEL§ 053125674K§ 11/10/2006 10:30§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 62§ 30,05#
200700006206§ -2355-CND§ ALAMILLA*MIGUEZ,RUBEN JOSE§ 052161019D§ 29/01/2007 10:16§ 36 1 C§ C MIQUEL RICOMA, 36§ 30,05#
200700000305§ B -1539-KS§ ALFONSO*CORTES,JUAN CARLOS§ 052179252A§ 29/12/2006 20:14§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 59§ 90,15#
200700005384§ -9845-FHJ§ ALLOZA*MAYNOU,ROSA MARIA§ 052147929Y§ 19/01/2007 12:21§ 36 1 B§ C GIRONA, 67§ 30,05#
200700005462§ -9845-FHJ§ ALLOZA*MAYNOU,ROSA MARIA§ 052147929Y§ 31/01/2007 11:43§ 36 1 B§ C GIRONA, 16§ 30,05#
200700000961§ B -1624-TX§ ALMENDROS*ALMENDROS,JUAN JOSE§ 077277532Q§ 19/12/2006 12:20§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 22§ 30,05#
200700007555§ B -8574-TM§ ALONSO*SERRANO,JUAN JOSE§ 043682789Q§ 05/03/2007 10:00§ 154 1 3§ C RAMON LLULL S/N AMB C PONENT§ 85,71#
200700002714§ -6288-FDZ§ ALTASHIG*USHINA,LUIS RENE§ X4759539B§ 15/01/2007 10:45§ 36 1 A§ C BARCELONA, 79§ 30,05#
200700002832§ -1181-BGZ§ ALUMINIS GIBERT SL§ B60942893§ 04/01/2007 12:05§ 36 1 B§ C SANT JOSEP CALASSANÇ, 14§ 30,05#
200700006531§ L -1168-AF§ AMAYA*TORRES,ANTONIO ANGEL§ 044980591C§ 18/01/2007 12:30§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 3§ 30,05#
200700006145§ -7161-BBG§ AMAYA*TORRES,TERESA§ 047417088N§ 25/01/2007 10:26§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 6§ 30,05#
200700000773§ -6494-FGS§ APARICIO*BAREA,FRANCISCO JAVIER§ 047708964H§ 21/12/2006 17:51§ 36 1 A§ C GIRONA, 65§ 30,05#
200600042756§ -4908-DLN§ ARAÑO*JULI,JORDI§ 052140383G§ 28/11/2006 18:22§ 32 1 D§ AV SANT ESTEVE, 73§ 60,10#
200700000066§ B -4996-WV§ ARBOUCH,EL HAFID§ X4000511Y§ 30/12/2006 11:22§ 32 1 F§ C CAMI VELL CANOVELLES, 84§ 60,10#
200700002318§ B -7514-WZ§ ARCA*MARTINEZ,VICTOR§ 038129220G§ 10/01/2007 12:47§ 36 1 A§ C GIRONA, 46§ 30,05#
200700002325§ -5254-CXL§ ARENAS*DOMENECH,MONTSERRAT§ 033883095R§ 10/01/2007 12:37§ 36 1 B§ C BRUNIQUER, 15§ 30,05#
200700005490§ -5254-CXL§ ARENAS*DOMENECH,MONTSERRAT§ 033883095R§ 26/01/2007 11:50§ 36 1 A§ C GIRONA, 4§ 30,05#
200700005908§ -5254-CXL§ ARENAS*DOMENECH,MONTSERRAT§ 033883095R§ 24/01/2007 19:20§ 36 1 B§ C AGUSTI VINYAMATA, 33§ 30,05#
200600044805§ -4728-BMJ§ ARIAS*RIVERA,MARGARITA§ 053128062V§ 13/12/2006 19:55§ 32 1 B19§ C PUIGGRACIOS S/N§ 90,15#
200700000285§ -6945-BKF§ ARIZA*PAVON,CARMEN§ 052144914G§ 27/12/2006 18:36§ 32 1 B1§ C ALEXANDER FLEMING, 14§ 90,15#
200700006140§ -7180-DJW§ AROLAS*LUIS,ESTER§ 052143240D§ 25/01/2007 17:46§ 36 1 B§ PL CORONA, 18§ 30,05#
200700005933§ B -6119-SK§ ARTIGAS*MARGENAT,M ROSA§ 038946181M§ 26/01/2007 11:17§ 36 1 B§ C PRINCESA, 5§ 30,05#
200600044936§ -5393-CYR§ ARVAL SERVICE LEASE S.A.§ A81573479§ 18/12/2006 19:06§ 32 1 B5§ C GIRONA, 33§ 90,15#
200600046046§ -2957-DMT§ ARVAL SERVICE LEASE S.A.§ A81573479§ 14/12/2006 20:06§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 96§ 90,15#
200600039336§ -3101-DJV§ ASINFO 98, SL§ B61558839§ 22/12/2006 00:00§ 72 3 1§ PL PAU CASALS, 1§ 300,51#
200600044097§ -3101-DJV§ ASINFO 98, SL§ B61558839§ 10/01/2007 00:00§ 72 3 1§ C GUAYAQUIL, 33§ 300,51#
200600044224§ -3101-DJV§ ASINFO 98, SL§ B61558839§ 28/11/2006 11:58§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 23§ 30,05#
200600045466§ -3101-DJV§ ASINFO 98, SL§ B61558839§ 13/12/2006 12:07§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 31§ 30,05#
200700002865§ -3101-DJV§ ASINFO 98, SL§ B61558839§ 02/01/2007 18:06§ 36 1 C§ C PRINCESA, 4§ 30,05#
200700003023§ -3101-DJV§ ASINFO 98, SL§ B61558839§ 05/01/2007 12:07§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 16§ 30,05#
200700006526§ B -1559-WD§ AUTO RUEDA, SL§ B59469783§ 18/01/2007 12:08§ 36 1 B§ C GIRONA, 59§ 30,05#
200700002753§ -0101-DRT§ AYALA*LAMPRE,CRISTINA§ 053128814X§ 13/01/2007 08:40§ 36 1 A§ C CONESTABLE DE PORTUGAL, 17§ 30,05#
200700002958§ B -4126-PD§ AYLLON*RIVED,MANUEL§ 035060324K§ 03/01/2007 12:08§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 45§ 30,05#
200700000367§ B -7758-TC§ AZZAOUI EL,MOHAMED§ X2207507J§ 01/01/2007 09:22§ 33 2 1§ C MIQUEL RICOMA, 123§ 45,08#
200700002891§ B -3569-KM§ BADIA*MARTINEZ,MONTSERRAT§ 077064555L§ 02/01/2007 11:07§ 36 1 A§ C ANNIBAL, 39§ 30,05#
200700005475§ -8448-BTS§ BALCELLS*DIAZ,FRANCESCA§ 037680503V§ 23/01/2007 11:22§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 21§ 30,05#
200700005765§ -1407-CSZ§ BALIELLAS*BACH,MARIA MERCE§ 033935412Q§ 19/01/2007 17:37§ 36 1 B§ PL CORONA, 5§ 30,05#
200700006306§ -1407-CSZ§ BALIELLAS*BACH,MARIA MERCE§ 033935412Q§ 18/01/2007 18:48§ 36 1 B§ PL MALUQUER I SALVADOR, 4§ 30,05#
200700002757§ -1191-DBT§ BAQUERO*ORTEGA,DANIEL GUILLERMO§ 047704303A§ 13/01/2007 11:33§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 121§ 30,05#
200700000306§ B -8944-XF§ BARBERO*GUTIERREZ,ALBERTO§ 047707988P§ 29/12/2006 21:00§ 32 1 B5§ C MARE DE DEU DE NURIA S/N§ 90,15#
200700000269§ B -2977-SW§ BARBERO*GUTIERREZ,YESICA§ 047807606J§ 03/01/2007 11:07§ 32 1 B19§ C JOAN PRIM, 104§ 90,15#
200600039222§ T -5685-BB§ BARGALLO VILELLA SCCL§ F43462472§ 22/12/2006 00:00§ 72 3 1§ C GIRONA, 25§ 300,51#
200700002868§ -0542-DNG§ BARREIRO*GALLART,ANGELA§ 077285609C§ 13/01/2007 11:38§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 97§ 30,05#
200700005523§ -2931-BJZ§ BARRIO*GALAN,RAUL§ 038119842X§ 24/01/2007 18:56§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 23§ 30,05#
200700005947§ -2931-BJZ§ BARRIO*GALAN,RAUL§ 038119842X§ 26/01/2007 18:21§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 24§ 30,05#
200700001426§ -0674-BWS§ BARROSO*PEREZ,JOSE MARIA§ 052153070H§ 03/01/2007 17:04§ 32 1 D§ PG MUNTANYA, 66§ 60,10#
200600045773§ -9443-BRD§ BELLES*CABEZA,NIDIA§ 038836800N§ 07/12/2006 18:01§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 23§ 30,05#
200700005731§ B -9979-WK§ BELLES*PORTA,JORDI§ 046692049W§ 17/01/2007 17:00§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 3§ 30,05#
200700000228§ B -6860-VP§ BENAVENTE*GRANERO,MARIA ELENA§ 035113102Z§ 02/01/2007 19:55§ 32 1 B6§ C CAMI VELL CANOVELLES S/N§ 60,10#
200700005087§ B -1134-SU§ BENHDACH,ABDOLQADIR§ X2349238H§ 05/02/2007 19:59§ 28 1 H1§ AV SANT ESTEVE, 72§ 96,16#
200700000609§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 23/12/2006 10:07§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 3§ 30,05#
200700000658§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 22/12/2006 10:13§ 36 1 A§ C GIRONA, 14§ 30,05#
200700000686§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 19/12/2006 11:40§ 36 1 A§ C JOSEP MARIA RUERA, 23§ 30,05#
200700000706§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 18/12/2006 10:49§ 36 1 A§ C GIRONA, 42§ 30,05#
200700000747§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 20/12/2006 17:57§ 36 1 B§ C GIRONA, 21§ 30,05#
200700001030§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 27/12/2006 09:48§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 29§ 30,05#
200700001078§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 16/12/2006 12:44§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 4§ 30,05#
200700002327§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 10/01/2007 17:18§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 27§ 30,05#
200700002425§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 04/01/2007 12:26§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 29§ 30,05#
200700002637§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 12/01/2007 13:16§ 36 1 A§ C REC, 16§ 30,05#
200700002922§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 02/01/2007 16:52§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 29§ 30,05#
200700003056§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 02/01/2007 12:02§ 36 1 B§ C MARIA SANS, 29§ 30,05#
200700003121§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 11/01/2007 16:48§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 27§ 30,05#
200700003126§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 11/01/2007 18:32§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 27§ 30,05#
200700001498§ -9307-BXM§ BERMUDEZ*BOZA,JOSE ANTONIO§ 052141672M§ 04/01/2007 10:20§ 32 1 E§ C ENGINYER, 12§ 60,10#
200700005702§ -0643-BJR§ BERMUDEZ*GIL,ENRIQUE§ 047177995G§ 18/01/2007 13:23§ 36 1 A§ C BARCELONA, 75§ 30,05#
200700000149§ B -7632-VN§ BLANCH*SENTI,ALEIX§ 047808498P§ 29/12/2006 08:35§ 32 1 F§ C PEP VENTURA, 28§ 60,10#
200700006880§ B -6072-XB§ BLANCO*MERINO,JOSE§ 008764638M§ 21/02/2007 11:36§ 31 2 1§ C TRES TORRES, 75§ 90,15#
200700000040§ B -1398-OW§ BOADA*CAMPAÑA,XAVIER§ 043557995C§ 29/12/2006 21:25§ 32 1 B4§ PL CASERNA S/N§ 90,00#
200700001150§ -1494-CBK§ BOIX*MONDEJAR,JULIA ISABEL§ 043418547K§ 19/12/2006 18:44§ 36 1 B§ C JOAN PRIM, 27§ 30,05#
200600046322§ -3758-DTS§ BOMBEOS GUTIERREZ. SL§ B60451168§ 28/12/2006 11:18§ 32 1 B5§ C GIRONA, 56§ 90,15#
200700001433§ B -1125-SL§ BOMBEOS GUTIERREZ. SL§ B60451168§ 03/01/2007 16:42§ 32 1 A§ AV SANT ESTEVE, 31§ 60,10#
200700000085§ -2689-CLD§ BORRAS*CAMPA,AGUSTI§ 052161097H§ 01/01/2007 11:19§ 33 2 1§ C TETUAN S/N CANTONADA C/ MINETES.§ 45,08#
200700000535§ -6941-DWS§ BRESCO*MESTRES,ENRIQUETA§ 039033739W§ 20/12/2006 17:22§ 36 1 B§ C JOAN PRIM, 65§ 30,05#
200700001024§ B -2415-PV§ BRETCHA*CUBI,LEONOR§ 035112509L§ 27/12/2006 08:52§ 36 1 A§ C GIRONA, 4§ 30,05#
200700005516§ B -6246-OF§ CABEZON*BARBERA,GERARDO§ 037361080H§ 24/01/2007 13:21§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 53§ 30,05#
200700005803§ B -6246-OF§ CABEZON*BARBERA,GERARDO§ 037361080H§ 22/01/2007 11:27§ 36 1 A§ C GIRONA, 87§ 30,05#
200700005924§ B -6246-OF§ CABEZON*BARBERA,GERARDO§ 037361080H§ 25/01/2007 08:51§ 36 1 A§ C GIRONA, 114§ 30,05#
200700006471§ B -6246-OF§ CABEZON*BARBERA,GERARDO§ 037361080H§ 24/01/2007 10:12§ 36 1 A§ C GIRONA, 87§ 30,05#
200700005980§ B -4030-WY§ CACERES*GIMENEZ,VALERIANA§ 052152539Q§ 26/01/2007 17:19§ 36 1 A§ C JOAN PERE FONTANELLA, 9§ 30,05#
200600036551§ -6281-BFS§ CALERO*FERNANDEZ,OLGA§ 052167738N§ 13/10/2006 09:50§ 36 1 A§ C MENENDEZ PELAYO, 15§ 30,05#
200700005971§ -4583-BXN§ CALVO*LLETGET,JOAQUIM§ 046314509F§ 23/01/2007 13:13§ 36 1 B§ C ANNIBAL, 43§ 30,05#
200700006322§ -4294-CKK§ CALVO*SANZ,OSCAR§ 053025804V§ 19/01/2007 09:01§ 36 1 A§ C CATALUNYA, 27§ 30,05#
200700005086§ -0414-CYT§ CAMACHO*ARRIAGA,EMILIO§ 050529117A§ 05/02/2007 20:15§ 32 1 B4§ C TRES TORRES S/N AMB M DEU MONTSERRAT§ 90,00#
200700001686§ -0774-DPJ§ CAMARSA*BERICAT,MONTSERRAT§ 039007555S§ 03/01/2007 18:48§ 32 1 B19§ C BRUNIQUER, 6§ 90,15#
200700006182§ -1319-FGY§ CAMPOS*ACOSTA,NARCISA§ 009171083V§ 27/01/2007 11:00§ 36 1 A§ C PRINCESA, 30§ 30,05#
200600046310§ -6692-BBM§ CAMPOS*RAMOS,DOMINICO§ 040960419H§ 28/12/2006 11:20§ 32 1 B5§ C GIRONA, 79§ 90,15#
200700004150§ -6977-BVX§ CANO*FERNANDEZ,ANDREU§ 046532282Q§ 18/01/2007 12:27§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 98§ 90,15#
200700005437§ B -5087-TY§ CANO*MARTIN,ANTONIO§ 038435113C§ 31/01/2007 10:40§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 43§ 30,05#
200700005622§ B -5087-TY§ CANO*MARTIN,ANTONIO§ 038435113C§ 31/01/2007 17:46§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 16§ 30,05#
200700001307§ B -5793-WW§ CANTONS*SEGARRA,M CONCEPCION§ 052156911H§ 29/12/2006 19:16§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 8§ 30,05#
200700002572§ B -2851-PF§ CANUDAS*FARRE,JOSEPA§ 077076831J§ 05/01/2007 18:14§ 36 1 A§ C GIRONA, 38§ 30,05#
200700005814§ -6988-DRY§ CANUT*ARAGAY,AURELIA§ 077085580E§ 22/01/2007 16:44§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 19§ 30,05#
200700006280§ -6988-DRY§ CANUT*ARAGAY,AURELIA§ 077085580E§ 17/01/2007 19:08§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 19§ 30,05#
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200700005546§ -4745-BTY§ CAPARROS*ESTIRADO,M ANGELES§ 052155276Q§ 27/01/2007 12:31§ 36 1 B§ C BRUNIQUER, 1§ 30,05#
200600046241§ B -4947-HB§ CARRIEL*CONTRERAS,ELENA DEL CARMEN§ X4101492V§ 24/12/2006 11:30§ 32 1 M§ C BRASIL, 39§ 60,10#
200700001042§ B -9298-UB§ CARRILLO*GARCIA,CARLOS§ 053124566V§ 27/12/2006 11:47§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 7§ 30,05#
200700005535§ B -9298-UB§ CARRILLO*GARCIA,CARLOS§ 053124566V§ 27/01/2007 10:40§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 22§ 30,05#
200700000758§ -2498-DSB§ CARULLA*SERRATS,SANDRA§ 052160611S§ 20/12/2006 17:33§ 36 1 B§ C JOAN PRIM, 139§ 30,05#
200700001310§ B -2448-VS§ CASACUBERTA*CARRERAS,CARMEN§ 077074776M§ 29/12/2006 19:20§ 36 1 B§ C LLIRI, 27§ 30,05#
200700000846§ -3133-CYT§ CASADEMONT*GARCIA,SANTIAGO§ 052152203W§ 28/12/2006 10:09§ 36 1 A§ C PRINCESA, 4§ 30,05#
200700005863§ B -9567-VS§ CASAS*TEJERO,EFREN§ 052149975M§ 30/01/2007 11:05§ 36 1 A§ C CASTELLA, 7§ 30,05#
200700006268§ B -9567-VS§ CASAS*TEJERO,EFREN§ 052149975M§ 17/01/2007 18:42§ 36 1 A§ PL CORONA, 8§ 30,05#
200700006554§ B -9567-VS§ CASAS*TEJERO,EFREN§ 052149975M§ 19/01/2007 10:42§ 36 1 A§ C GUAYAQUIL, 31§ 30,05#
200700004619§ -5573-BVJ§ CASTAÑO*LOSA,JUAN ANTONIO§ 052143455V§ 01/02/2007 18:44§ 32 1 B5§ C JOSEP TORRAS I BAGES, 29§ 90,15#
200600043301§ -1795-BSN§ CASTELLSAGUES*RIERA,ELISENDA§ 038123811T§ 11/12/2006 10:50§ 32 1 B13§ RECINTE HOSPITALARI.§ 150,25#
200700003227§ -4732-BYL§ CASTILLO*MARTINEZ,JUAN ANTONIO§ 077088437G§ 08/01/2007 13:35§ 36 1 B§ C GIRONA, 1§ 30,05#
200700006331§ -6714-DHD§ CASTRO*ROBLEDO,MARIA PILAR§ 052154095P§ 19/01/2007 09:09§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 7§ 30,05#
200700000195§ -9522-DSG§ CATAFAL*NOGUERA,ANA M§ 037669923V§ 31/12/2006 17:49§ 32 1 B5§ C JOSEP TORRAS I BAGES S/N§ 90,15#
200700000897§ B -7963-WH§ CAZALLA*ZARRIAS,MONTSERRAT§ 040996764T§ 29/12/2006 18:27§ 36 1 B§ C GIRONA, 61§ 30,05#
200700001359§ B -2108-VY§ CEPERO*FERNANDEZ,DANIEL§ 047703943B§ 30/12/2006 10:03§ 36 1 A§ C LLIRI, 7§ 30,05#
200700006144§ B -8501-LS§ CESC, S.C.P.§ G62190566§ 25/01/2007 10:23§ 36 1 B§ C PONENT, 16§ 30,05#
200700003100§ -2206-CCX§ CIRAC*FLORES,MA LORENA§ 052160507A§ 11/01/2007 16:29§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 3§ 30,05#
200700005103§ B -4364-SX§ COBO*GONZALEZ,M PILAR§ 040970199T§ 09/02/2007 11:24§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 33§ 90,15#
200700002689§ -2016-BBM§ CODINA*MARTINEZ,MIQUEL§ 053126721X§ 12/01/2007 13:31§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 14§ 30,05#
200700006278§ M -2247-UN§ COLL*MORALES,LEONIDAS LUIS§ 047978801L§ 17/01/2007 18:33§ 36 1 B§ C AGUSTI VINYAMATA, 39§ 30,05#
200700000298§ -4516-CWV§ COLMENERO*MARTINEZ,JORGE§ 052166038Z§ 28/12/2006 17:05§ 32 1 B1§ C JOAN ENRIC DUNANT, 43§ 90,15#
200700002096§ -2385-CND§ COMPTE FILS, SL§ B62115274§ 10/01/2007 12:20§ 32 1 B19§ C NAVARRA, 8§ 90,15#
200600044204§ -6690-BNX§ CONSTRUCCIONES BELNAT, SL§ B60192051§ 23/01/2007 00:00§ 72 3 1§ C JOSEP MARIA RUERA, 3§ 300,51#
200600044961§ B -1551-IM§ CONTRERAS*AMAYA,INOCENTE§ 033982644Y§ 13/12/2006 08:30§ 32 1 A§ C XILE S/N§ 60,10#
200700004728§ B -5231-NY§ CONTRERAS*AMAYA,INOCENTE§ 033982644Y§ 08/02/2007 15:50§ 117 1 1§ PL JACINT VERDAGUER S/N AMB C CORRO§ 150,00#
200700004729§ B -5231-NY§ CONTRERAS*AMAYA,INOCENTE§ 033982644Y§ 08/02/2007 15:50§ 155 1 1§ PL JACINT VERDAGUER S/N AMB C CORRO§ 57,14#
200700005921§ B -2328-JV§ CONTRERAS*DURAN,JUAN§ 047918730R§ 25/01/2007 09:10§ 36 1 A§ C PONENT, 21§ 30,05#
200700006539§ B -2328-JV§ CONTRERAS*DURAN,JUAN§ 047918730R§ 18/01/2007 11:58§ 36 1 A§ C JOSEP MARIA RUERA, 19§ 30,05#
200700001499§ -8623-CVF§ CORTES*CORTES,JOSEFA§ 053068317A§ 04/01/2007 09:57§ 32 1 B1§ PL MALUQUER I SALVADOR, 5§ 90,15#
200600043623§ -0990-DNW§ CRIADO*ESPADA,FRANCISCO LUIS§ 052147578T§ 25/11/2006 18:01§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 14§ 30,05#
200600036290§ B -2582-TN§ CRISTALERIAS OLESA SL§ B08564015§ 15/12/2006 00:00§ 72 3 1§ AV SANT ESTEVE, 4§ 300,51#
200700006623§ -1927-CDT§ CUESTA*GARATEA,JESUS§ 052141907X§ 25/01/2007 12:42§ 36 1 B§ C GIRONA, 62§ 30,05#
200700001337§ B -1899-TT§ CUIBUS,ADRIAN STEFAN§ X3349643S§ 30/12/2006 12:05§ 36 1 A§ C GIRONA, 118§ 30,05#
200700005592§ B -0746-OB§ DALMAU*RODRIGUEZ,LLORENC§ 038463728T§ 29/01/2007 19:32§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 1§ 30,05#
200700002726§ B -5217-SN§ DELGADO*BORJA,KLEVER PATRICIO§ X4386913P§ 15/01/2007 17:08§ 36 1 A§ C GUAYAQUIL, 33§ 30,05#
200700006335§ -6565-CKZ§ DELGADO*BORJA,KLEVER PATRICIO§ X4386913P§ 20/01/2007 10:09§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 57§ 30,05#
200700006562§ B -5217-SN§ DELGADO*BORJA,KLEVER PATRICIO§ X4386913P§ 19/01/2007 11:12§ 36 1 A§ C PRINCEP DE VIANA, 14§ 30,05#
200700002274§ B -3378-XF§ DIAZ*RICART,JUANA§ 077268117P§ 09/01/2007 13:10§ 36 1 B§ C AGUSTI VINYAMATA, 45§ 30,05#
200700006536§ B -3378-XF§ DIAZ*RICART,JUANA§ 077268117P§ 18/01/2007 11:45§ 36 1 B§ C AGUSTI VINYAMATA, 47§ 30,05#
200700001329§ -2526-DVL§ DOMENE*JUSTO,EVA MARIA§ 047703335R§ 30/12/2006 11:26§ 36 1 B§ C PRINCEP DE VIANA, 28§ 30,05#
200600046068§ B -0990-WW§ DOMINGUEZ*PEREZ,JESUS§ 046542959K§ 15/12/2006 17:08§ 32 1 F§ C 1R MARQUES FRANQUESES, 45§ 60,10#
200600045975§ B -3389-MS§ DUKUREH,EBRIMA§ X6353794K§ 16/12/2006 08:50§ 33 2 1§ C MINETES, 25§ 45,08#
200700005450§ B -6544-PJ§ DURAN*GIRAUD,TERESA§ 077088422N§ 31/01/2007 11:05§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 47§ 30,05#
200700002381§ B -3524-PJ§ EDDRIOUACHE,ABDELOUAHID§ X2235589N§ 15/01/2007 12:12§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 61§ 30,05#
200700003065§ B -3524-PJ§ EDDRIOUACHE,ABDELOUAHID§ X2235589N§ 12/01/2007 08:35§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 61§ 30,05#
200700006012§ B -3524-PJ§ EDDRIOUACHE,ABDELOUAHID§ X2235589N§ 16/01/2007 10:44§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 61§ 30,05#
200700001478§ -0024-DST§ EDIFICIS BADIA BASOLI S.L.§ B59834093§ 04/01/2007 16:52§ 32 1 B5§ C ALFONS IV, 69§ 90,15#
200700006238§ -8546-DNL§ ESPINOSA*RODRIGO,CARLOS§ 043541292S§ 30/01/2007 19:17§ 36 1 A§ C POMPEU FABRA, 12§ 30,05#
200700002708§ B -4744-WV§ ESPUÑA*FARELO,CARLES§ 043680310K§ 12/01/2007 19:25§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 5§ 30,05#
200700002503§ -9837-BJZ§ ESTALLO*ROLDAN,CARLOS§ 034731899J§ 03/01/2007 09:48§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 4§ 30,05#
200700006504§ -6721-DWS§ ESTAUN*CLIMENT,JAIME§ 038059840S§ 17/01/2007 10:27§ 36 1 B§ PL CORONA, 17§ 30,05#
200600046242§ B -4413-JU§ FANCELLI*LOPEZ,LAIA§ 077615685T§ 23/12/2006 20:25§ 32 1 A§ PL CORONA S/N§ 60,10#
200700001317§ -7533-DRL§ FARFAN*ZEVALLOS,JONNY RUISDAEL§ X4049494E§ 30/12/2006 10:25§ 36 1 A§ C GIRONA, 16§ 30,05#
200700005728§ -8276-BTD§ FEM CLIMA, SCP§ G62327556§ 17/01/2007 13:34§ 36 1 A§ C PONENT, 1§ 30,05#
200600043201§ -1025-CWX§ FERNANDEZ*CABEZAS,SONIA§ 053128248L§ 07/12/2006 12:40§ 32 1 D§ AV SANT ESTEVE, 81§ 60,10#
200700001913§ -5803-BZF§ FERNANDEZ*DOMINGUEZ,JERONIMO§ 036499913V§ 14/01/2007 09:30§ 32 1 B19§ C PRINCESA, 65§ 90,15#
200700005763§ -3292-FFF§ FERNANDEZ*GONZALEZ,GABRIEL§ 052146390P§ 19/01/2007 17:27§ 36 1 A§ PL CORONA, 14§ 30,05#
200700004643§ B -1522-TM§ FERNANDEZ*MANGAS,JOSE§ 080012919J§ 06/02/2007 10:43§ 32 1 B4§ C EMILI BOTEY ALSINA, 24§ 90,00#
200700005553§ B -4515-WB§ FERNANDEZ*MORA,SONIA§ 046134836X§ 27/01/2007 13:00§ 36 1 B§ C REC, 18§ 30,05#
200700000892§ B -1460-VS§ FERNANDEZ*PEREZ,FRANCISCA§ 077270727L§ 29/12/2006 17:55§ 36 1 B§ C JOAN PRIM, 23§ 30,05#
200600046240§ B -2568-MX§ FERRER*MONRAS,HECTOR§ 053126908J§ 24/12/2006 11:40§ 32 1 M§ C LLUIS VIVES, 23§ 60,10#
200700000599§ B -4049-VL§ FIGUEROA*RODRIGUEZ,OSCAR§ 052168008Y§ 23/12/2006 10:27§ 36 1 A§ C JOAN PERE FONTANELLA, 2§ 30,05#
200700001397§ B -4049-VL§ FIGUEROA*RODRIGUEZ,OSCAR§ 052168008Y§ 02/01/2007 19:55§ 32 1 B5§ PG MUNTANYA, 58§ 90,15#
200700000598§ B -6914-PC§ FILARMEX SA§ A60405891§ 23/12/2006 10:26§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 31§ 30,05#
200700005916§ B -6914-PC§ FILARMEX SA§ A60405891§ 26/01/2007 09:15§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 29§ 30,05#
200600037104§ -6266-CHK§ FINCAS TOBASA§ B62469143§ 10/01/2007 00:00§ 72 3 1§ C PRINCESA, 26§ 300,51#
200700002506§ B -9445-WP§ FLORENCIO*MARQUEZ,ELENA MARIA§ 047700954N§ 03/01/2007 09:35§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 41§ 30,05#
200700006453§ B -9445-WP§ FLORENCIO*MARQUEZ,ELENA MARIA§ 047700954N§ 23/01/2007 18:33§ 36 1 A§ C PONENT, 16§ 30,05#
200700000365§ B -8005-PH§ FLORES*GOMEZ,PAOLA DEYSI§ X4813590N§ 28/12/2006 04:40§ 32 1 B5§ C FRANCESC MACIA, 182§ 90,15#
200700003937§ -4371-CVP§ FLORES*HEREDIA,MAR§ 033954886D§ 26/01/2007 11:55§ 32 1 B19§ AV ENRIC PRAT DE LA RIBA, 39§ 90,15#
200700002408§ -4432-CNC§ FOLQUE*SERRANO,Mª COVADONGA§ 046319501P§ 03/01/2007 12:34§ 36 1 B§ PL MALUQUER I SALVADOR, 4§ 30,05#
200700004240§ -5891-CGZ§ FONT*VERDAGUER,EVA§ 033957110W§ 01/02/2007 12:07§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 59§ 90,15#
200700005943§ -0860-CYZ§ FORNE*MARTINEZ,TOMAS§ 052141311N§ 26/01/2007 13:36§ 36 1 B§ PL CORONA, 1§ 30,05#
200700007580§ § FRAG COMERCIO INTERNACIONAL, SL§ B60257771§ 17/02/2007 12:40§ 81 2 A§ C SANT ROC, 12§ 150,00#
200700000719§ B -9732-PY§ FRAUCA*BACH,BEGOÑA§ 052145341V§ 18/12/2006 17:43§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 24§ 30,05#
200700006022§ B -9732-PY§ FRAUCA*BACH,BEGOÑA§ 052145341V§ 16/01/2007 12:12§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 24§ 30,05#
200600046086§ -2974-CFK§ FUENTES*ATIENZA,MARIANO§ 036480055P§ 19/12/2006 16:36§ 32 1 A§ AV SANT JULIA S/N§ 60,10#
200700000588§ B -4551-UP§ FUSTE*RUFO,GEMMA§ 052141699D§ 22/12/2006 18:04§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 19§ 30,05#
200700002777§ B -3082-TJ§ GABARRE*GABARRE,LUIS§ 038051265L§ 04/01/2007 10:52§ 36 1 A§ C PONENT, 9§ 30,05#
200700002614§ -5319-CBX§ GABARRE*JIMENEZ,LOURDES§ 039028495W§ 11/01/2007 09:54§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 1§ 30,05#
200700003148§ -7123-BMZ§ GABAS*DURAN,LUIS§ 046576487S§ 09/01/2007 10:07§ 36 1 A§ C GIRONA, 11§ 30,05#
200700001301§ -6860-CCB§ GALBANY*MARCOS,ALEX§ 052166487A§ 28/12/2006 17:54§ 36 1 A§ C JOAN PRIM, 25§ 30,05#
200700005923§ -2794-CXR§ GALO*ARQUE,MARTA§ 052155346V§ 25/01/2007 08:49§ 36 1 A§ C PRINCEP DE VIANA, 28§ 30,05#
200700006461§ -2794-CXR§ GALO*ARQUE,MARTA§ 052155346V§ 24/01/2007 09:05§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 21§ 30,05#
200700006348§ -1966-DJY§ GARCIA*ALCANTARA,M CARMEN§ 010069283K§ 20/01/2007 12:25§ 36 1 B§ PL CORONA, 17§ 30,05#
200700000118§ B -2624-OD§ GARCIA*AMADOR,JOSE§ 034733894F§ 28/12/2006 09:48§ 32 1 E§ C MARIA SANS, 28§ 60,10#
200700001280§ B -2624-OD§ GARCIA*AMADOR,JOSE§ 034733894F§ 28/12/2006 12:56§ 36 1 A§ C GIRONA, 60§ 30,05#
200700000036§ B -8485-PH§ GARCIA*BIDEGAIN,ROSA MARIA§ 015912105S§ 29/12/2006 11:52§ 32 1 B5§ C ALFONS IV S/N§ 90,15#
200700005585§ -5070-BBS§ GARCIA*CUEVAS,MIGUEL ANGEL§ 035092355J§ 29/01/2007 19:10§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 25§ 30,05#
200700003215§ GI-5919-BG§ GARCIA*ESPERT,MARIA TERESA§ 077604058B§ 08/01/2007 12:27§ 36 1 B§ PL CORONA, 17§ 30,05#
200700000340§ VA-5165-X§ GARCIA*GARCIA,EUFRASIA§ 023646778H§ 27/12/2006 12:15§ 32 1 D§ C VALLES, 55§ 60,10#
200700001638§ -5933-BGR§ GARCIA*MATUTE,JOSE§ 036926963A§ 28/12/2006 15:15§ 32 1 B5§ PG MUNTANYA, 60§ 90,15#
200700006176§ -8474-BHX§ GARCIA*RIGAU,P ALFONS§ 052149144W§ 27/01/2007 10:17§ 36 1 A§ C AGUSTI VINYAMATA, 37§ 30,05#
200700000435§ B -5062-WM§ GARCIA*ROSENDO,A MARIA§ 052163135D§ 30/12/2006 13:31§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 18§ 30,05#
200600043224§ -7576-CGB§ GARCIA*RUEDA,ANTONIO§ 040960717V§ 07/12/2006 18:57§ 32 1 B5§ PG MUNTANYA, 5§ 90,15#
200700001800§ B -3454-OT§ GARCIA*SANCHEZ,DAVID§ 052158118Y§ 02/01/2007 18:00§ 32 1 B5§ CTRA CALDES, 6§ 90,15#
200700006181§ -7931-CPG§ GARCIA*VILA,CARLOS§ 036974889C§ 27/01/2007 10:59§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 1§ 30,05#
200700000504§ B -3553-PB§ GARRELL*MARTINEZ,MARIA ROSER§ 037746405R§ 29/12/2006 11:26§ 36 1 C§ C MURALLA, 16§ 30,05#
200700000515§ B -3553-PB§ GARRELL*MARTINEZ,MARIA ROSER§ 037746405R§ 20/12/2006 10:09§ 36 1 C§ C JOSEP MARIA RUERA, 11§ 30,05#
200700001234§ B -3553-PB§ GARRELL*MARTINEZ,MARIA ROSER§ 037746405R§ 22/12/2006 13:13§ 36 1 C§ C MURALLA, 19§ 30,05#
200700001263§ B -3553-PB§ GARRELL*MARTINEZ,MARIA ROSER§ 037746405R§ 27/12/2006 17:51§ 36 1 B§ C PONENT, 3§ 30,05#
200700005800§ -4122-DYL§ GARRIDO*MELGARES,JUAN§ 001164708B§ 22/01/2007 10:51§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 57§ 30,05#
200700006367§ -4122-DYL§ GARRIDO*MELGARES,JUAN§ 001164708B§ 17/01/2007 08:38§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 59§ 30,05#
200700001326§ -2694-FBT§ GENDRA*ALVAREZ,JOSEP MARIA§ 053123690S§ 30/12/2006 11:01§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 23§ 30,05#
200700006602§ -2694-FBT§ GENDRA*ALVAREZ,JOSEP MARIA§ 053123690S§ 20/01/2007 17:34§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 21§ 30,05#
200700000168§ -9400-CNF§ GENDRA*HOM,JOSEP§ 077297389R§ 30/12/2006 19:28§ 32 1 B5§ PL CORONA S/N§ 90,15#
200700000971§ -3482-DKV§ GIL*NARANJO,MANUEL§ 020160509C§ 19/12/2006 17:26§ 36 1 A§ C GIRONA, 7§ 30,05#
200700002851§ -3482-DKV§ GIL*NARANJO,MANUEL§ 020160509C§ 02/01/2007 18:13§ 36 1 A§ C BRUNIQUER, 5§ 30,05#
200700006527§ -3482-DKV§ GIL*NARANJO,MANUEL§ 020160509C§ 18/01/2007 12:08§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 3§ 30,05#
200700001169§ B -4159-WW§ GIMENEZ*GIMENEZ,CONSUELO§ 040840785F§ 21/12/2006 09:02§ 36 1 A§ C GIRONA, 64§ 30,05#
200700006062§ -3358-BNC§ GIMENEZ*GONZALEZ,RAQUEL§ 053129446K§ 23/01/2007 11:10§ 36 1 B§ C REC, 28§ 30,05#
200700001384§ -9341-CMR§ GOMEZ*ZARATE,ANA MARIA§ 052148426C§ 02/01/2007 19:05§ 32 1 B1§ C JOAN ENRIC DUNANT, 43§ 90,15#
200700000058§ -0858-CKL§ GONZALEZ*CASTELAO,JOSE LUIS§ 039144953B§ 30/12/2006 13:08§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 75§ 90,15#
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200600045042§ -0350-DCK§ GONZALEZ*MENA,ANTONIO§ 052165185N§ 12/12/2006 18:13§ 36 1 B§ C GIRONA, 29§ 30,05#
200600045723§ -0350-DCK§ GONZALEZ*MENA,ANTONIO§ 052165185N§ 04/12/2006 17:53§ 36 1 B§ C GIRONA, 35§ 30,05#
200700002374§ B -5131-UZ§ GONZALEZ*MOLINA,ARANTZAZU§ 047619257B§ 15/01/2007 11:27§ 36 1 B§ C GIRONA, 60§ 30,05#
200700001438§ -8539-DCD§ GONZALEZ*PORCEL,FELIX§ 046303665L§ 03/01/2007 13:27§ 32 1 B19§ C BARTOMEU BRUFALT S/N§ 90,15#
200700002263§ -8539-DCD§ GONZALEZ*PORCEL,FELIX§ 046303665L§ 15/01/2007 10:28§ 36 1 A§ C BRUNIQUER, 3§ 30,05#
200700000153§ B -9520-PS§ GONZALEZ*SEGURA,MARIA§ 037278229J§ 29/12/2006 11:45§ 32 1 D§ C ISABEL DE VILLENA S/N CAPRABO§ 60,10#
200600039334§ -6129-CMV§ GORDILLO*HERRER,JUAN FRANCISCO§ 035080084R§ 28/10/2006 12:40§ 36 1 A§ PL MALUQUER I SALVADOR, 10§ 30,05#
200600041847§ -6129-CMV§ GORDILLO*HERRER,JUAN FRANCISCO§ 035080084R§ 11/11/2006 18:33§ 36 1 B§ PL CORONA, 5§ 30,05#
200700004110§ -1668-DKZ§ GRA DOR IMPORTACIO TORREF DE CAFES,SL§ B63835805§ 31/01/2007 16:19§ 32 1 B5§ C GIRONA, 10§ 90,15#
200700006570§ -8397-DLR§ GUERRERO*MORAN,MIGUEL ANGEL§ 033939693L§ 19/01/2007 12:09§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 7§ 30,05#
200700004722§ -1000-CZY§ GUTIERREZ*COMAS,JORDI§ 052165179Y§ 04/02/2007 11:10§ 152 1 2§ C FRANCESC TARAFA S/N§ 71,43#
200700006381§ B -7788-HC§ GUTIERREZ*SANCHEZ,MARIA LUCIA§ 077728282N§ 16/01/2007 10:13§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 4§ 30,05#
200600040931§ -3246-BFB§ HEALTH WELLNESS, SL§ B64101553§ 23/01/2007 00:00§ 72 3 1§ C MIQUEL RICOMA, 48§ 300,51#
200700002991§ -1610-BYJ§ HERNANDEZ*AMORES,JOSE LUIS§ 052153449Y§ 08/01/2007 19:01§ 36 1 A§ C GIRONA, 90§ 30,05#
200700000090§ B -5180-VY§ HERNANDEZ*AMORES,PEDRO LUCIO§ 052143999D§ 01/01/2007 11:35§ 33 2 1§ C FREDERIC MOMPOU S/N§ 45,08#
200700003054§ A -5019-DC§ HERNANDEZ*LAZARO,SERGIO§ 047706338Z§ 02/01/2007 11:38§ 36 1 A§ C GIRONA, 61§ 30,05#
200700005753§ -9887-DXF§ HERRERA*PEREZ,JOSE§ 038051473C§ 19/01/2007 17:43§ 36 1 A§ C CASTELLA, 2§ 30,05#
200700006228§ -1953-BFR§ HINOJAL*DELGADO,AMPARO§ 052158389R§ 30/01/2007 13:18§ 36 1 B§ C JOAN PERE FONTANELLA, 25§ 30,05#
200700003182§ -3806-DRR§ HINOJO*FERNANDEZ,FABIOLA§ 036530230C§ 09/01/2007 19:03§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 57§ 30,05#
200700006380§ -4785-BBR§ HOM*RIERA,IMMACULADA§ 052149607M§ 16/01/2007 10:09§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 13§ 30,05#
200700001398§ B -8145-NK§ IDRISI EL,ANISSA§ X3648818Y§ 02/01/2007 19:55§ 32 1 B4§ PG MUNTANYA S/N AMB XILE§ 90,00#
200700002446§ -2300-FFV§ INKEMA SISTEMAS SL§ B64231822§ 08/01/2007 18:20§ 36 1 B§ C GIRONA, 54§ 30,05#
200700001431§ -8707-DNM§ JESUS*CAMPOS,JOSE§ 043528997W§ 03/01/2007 16:00§ 32 1 B19§ C PUIG I PERUCHO, 2§ 90,15#
200700002592§ B -6136-VK§ JIKINEH,KEBBA§ X1340702D§ 10/01/2007 18:16§ 36 1 A§ C MIQUEL RICOMA, 18§ 30,05#
200700000396§ -0725-DSG§ JIMENEZ*CAMARENA,FINA§ 046600789Y§ 04/01/2007 06:45§ 32 1 A§ C REC, 4§ 60,10#
200700000334§ -4865-CBH§ JORDA*BONET,PAU§ 043546611K§ 24/12/2006 16:15§ 32 1 B19§ C ANSELM CLAVE, 35§ 90,15#
200700003490§ B -5457-SZ§ JOVES*CHALE,VICTOR§ 037744439J§ 16/01/2007 09:50§ 32 1 A§ C FREDERIC MOMPOU S/N§ 60,10#
200700005504§ -4205-CHY§ JUNQUE*GUTIERREZ,JOSE ANTONIO§ 046327781P§ 24/01/2007 11:27§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 5§ 30,05#
200700006393§ -4205-CHY§ JUNQUE*GUTIERREZ,JOSE ANTONIO§ 046327781P§ 16/01/2007 11:27§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 7§ 30,05#
200700006501§ -4205-CHY§ JUNQUE*GUTIERREZ,JOSE ANTONIO§ 046327781P§ 17/01/2007 09:23§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 3§ 30,05#
200700002578§ -8984-BKR§ LARGO*GUERRERO,ESTHER§ 047707468V§ 05/01/2007 19:23§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 15§ 30,05#
200700006325§ -1351-DMK§ LAZARO*COYA,JOAN CARLOS§ 047654973P§ 19/01/2007 09:58§ 36 1 B§ C SANT JOSEP, 5§ 30,05#
200600044852§ -7228-DFT§ LEASE PLAN SERVICIOS SA§ A78007473§ 14/12/2006 23:10§ 32 1 B19§ PL MALUQUER I SALVADOR S/N§ 90,15#
200600044890§ -9605-DKW§ LEASE PLAN SERVICIOS SA§ A78007473§ 15/12/2006 13:26§ 32 1 B5§ C PONENT, 65§ 90,15#
200700003061§ -8716-DXJ§ LEASE PLAN SERVICIOS SA§ A78007473§ 05/01/2007 19:08§ 36 1 A§ C PONENT, 12§ 30,05#
200600045806§ -2207-FBF§ LEIVA*PEREZ,ANTONIO§ 038167370C§ 11/12/2006 10:29§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 13§ 30,05#
200700002323§ -0247-DJJ§ LLAMAS*ONTIVEROS,OSCAR§ 053121899H§ 10/01/2007 12:33§ 36 1 A§ C GIRONA, 94§ 30,05#
200700005445§ B -4196-WX§ LLIMOS*ORIOL,MARIA TERESA§ 037300152V§ 31/01/2007 08:55§ 36 1 A§ C MIQUEL RICOMA, 6§ 30,05#
200700006376§ B -4196-WX§ LLIMOS*ORIOL,MARIA TERESA§ 037300152V§ 16/01/2007 09:11§ 36 1 A§ C MIQUEL RICOMA, 36§ 30,05#
200700001455§ -5103-DJP§ LOPEZ DE LA*ROSA,RAMON§ 036985997L§ 03/01/2007 16:59§ 32 1 B4§ C ROGER DE FLOR S/N§ 90,00#
200700000297§ -6058-CXM§ LOPEZ*ALCARAZ,DOLORES§ 021479710X§ 28/12/2006 17:07§ 32 1 B1§ C JOAN ENRIC DUNANT, 43§ 90,15#
200700003232§ -4242-DPR§ LOPEZ*CONGOST,MARIA MERCEDES§ 037320999A§ 08/01/2007 17:16§ 36 1 A§ C GIRONA, 64§ 30,05#
200700000767§ B -1706-WN§ LOPEZ*LORENTE,IGNASI§ 037641631S§ 20/12/2006 19:10§ 36 1 B§ C GIRONA, 94§ 30,05#
200700002693§ -2121-BHN§ LOPEZ*ROSA,LUIS§ 005016868Q§ 12/01/2007 18:34§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 63§ 30,05#
200700005960§ B -2588-IV§ LOPEZ*SANGUESA,MANUELA§ 037988561J§ 26/01/2007 18:35§ 36 1 B§ PL CORONA, 18§ 30,05#
200700002342§ -9680-DFW§ LOSCOS*HERNANDEZ,ALEJANDRO§ 043421983F§ 11/01/2007 19:02§ 36 1 A§ C SANT JOSEP CALASSANÇ, 10§ 30,05#
200600046137§ B -0866-WZ§ LOURADOR*SILVA DA,MARIA FATIMA§ 052436862J§ 20/12/2006 20:22§ 32 1 B5§ PL JOSEP TORRAS I BAGES S/N§ 90,15#
200700001208§ T -9296-BC§ LOZANO*GARCIA,IVAN§ 052162567Q§ 22/12/2006 11:18§ 36 1 A§ C GIRONA, 48§ 30,05#
200700005844§ B -8133-PT§ LOZANO*HARO DE,RAFAEL§ 035005284C§ 20/01/2007 18:51§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 3§ 30,05#
200700003174§ -2948-BKX§ LOZANO*SAN PEDRO,JUAN JOSE§ 052161313G§ 09/01/2007 19:07§ 36 1 B§ C GIRONA, 56§ 30,05#
200700001496§ -9532-CLW§ LUNA*GOMEZ,FRANCISCO§ 077280922W§ 04/01/2007 19:12§ 32 1 G§ AV SANT ESTEVE S/N CANTONADA C/ FOMENT.§ 90,15#
200700004615§ -1119-BVB§ MADERO*SANCHEZ,JUAN ANTONIO§ 000373599X§ 29/01/2007 17:02§ 146 A 1§ C JOSEP UMBERT, 147§ 150,00#
200700000282§ B -7364-UK§ MAESTRA*GOMEZ,DAVID§ 046607230F§ 27/12/2006 18:43§ 32 1 B24§ C ALEXANDER FLEMING, 18§ 96,16#
200700006027§ B -1330-TY§ MAGAN*ENCINAS,ANDRES§ 052142953K§ 16/01/2007 13:36§ 36 1 C§ C BARCELONA, 71§ 30,05#
200700005685§ -0733-FCT§ MAGAN*GONZALEZ,JUAN MANUEL§ 046704695K§ 18/01/2007 18:55§ 36 1 A§ C AGUSTI VINYAMATA, 63§ 30,05#
200700006245§ -0733-FCT§ MAGAN*GONZALEZ,JUAN MANUEL§ 046704695K§ 30/01/2007 17:51§ 36 1 A§ C BRUNIQUER, 17§ 30,05#
200700006628§ -0733-FCT§ MAGAN*GONZALEZ,JUAN MANUEL§ 046704695K§ 25/01/2007 17:11§ 36 1 B§ C GIRONA, 12§ 30,05#
200700000319§ -9435-CWZ§ MAGEN*NIUBO,MIGUEL§ 033864869Z§ 22/12/2006 12:10§ 32 1 B19§ AV ENRIC PRAT DE LA RIBA, 22§ 90,15#
200700001444§ -6384-CCG§ MAGRAZO*RUIZ,GERMAN§ 053123230S§ 03/01/2007 11:10§ 32 1 A§ C LLEDONER S/N§ 60,10#
200700000851§ -1141-CNY§ MANRESA*MARTIN,BIBIANA§ 052437120H§ 28/12/2006 10:50§ 36 1 B§ C GIRONA, 21§ 30,05#
200700006251§ B -0634-VZ§ MANSO*MUNNE,CATALINA§ 036974193Z§ 30/01/2007 18:16§ 36 1 A§ C PRINCESA, 27§ 30,05#
200700001662§ B -0153-UF§ MANSOOR,SHOAIB§ X3459920F§ 29/12/2006 19:42§ 32 1 B19§ TRVA LLEDONER S/N§ 90,15#
200700000296§ -4953-CLW§ MANTERAS*MACIAN,PEDRO ANTONIO§ 039685353A§ 28/12/2006 19:13§ 32 1 B4§ PL SERRAT I BONASTRE S/N§ 90,00#
200700004723§ -3424-CFH§ MARCOPLAN,SL§ B53325296§ 04/02/2007 11:10§ 152 1 2§ C FRANCESC TARAFA S/N§ 71,43#
200700002330§ -0535-DMP§ MARIA JOSE VERA, SL§ B63445118§ 09/01/2007 16:46§ 36 1 A§ C AGUSTI VINYAMATA, 43§ 30,05#
200700006546§ -0535-DMP§ MARIA JOSE VERA, SL§ B63445118§ 19/01/2007 09:48§ 36 1 A§ C GIRONA, 39§ 30,05#
200700006196§ B -8376-SY§ MARIN*HERRERIAS,ELOISA§ 038063849E§ 27/01/2007 18:20§ 36 1 B§ PL CORONA, 3§ 30,05#
200700006289§ -4668-BBJ§ MARIN*HERRERIAS,MONTSERRAT§ 075210896E§ 18/01/2007 10:35§ 36 1 B§ PL CORONA, 14§ 30,05#
200600046023§ B -4252-TH§ MARTIN*GARCIA,JOSE MARIA§ 037720342C§ 19/12/2006 11:47§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 98§ 90,15#
200700006078§ B -8527-OG§ MARTINEZ*ARREDONDO,JOSE FRANCISCO§ 052145823Q§ 23/01/2007 17:34§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 121§ 30,05#
200700005549§ B -2802-TT§ MARTINEZ*COLLADOS,ENCARNACION§ 037781241S§ 27/01/2007 12:50§ 36 1 A§ C GIRONA, 21§ 30,05#
200700005792§ B -2802-TT§ MARTINEZ*COLLADOS,ENCARNACION§ 037781241S§ 22/01/2007 11:19§ 36 1 A§ C GIRONA, 90§ 30,05#
200700005477§ B -3837-VF§ MARTINEZ*GANDUXE,DAVID§ 052160063L§ 23/01/2007 11:47§ 36 1 B§ C PRINCESA, 21§ 30,05#
200700005858§ B -3837-VF§ MARTINEZ*GANDUXE,DAVID§ 052160063L§ 30/01/2007 09:54§ 36 1 B§ C PRINCESA, 25§ 30,05#
200700006324§ B -3837-VF§ MARTINEZ*GANDUXE,DAVID§ 052160063L§ 19/01/2007 09:44§ 36 1 A§ C ANNIBAL, 28§ 30,05#
200700006778§ -6458-FDZ§ MARTINEZ*GIL,DANIEL§ 047700514D§ 16/02/2007 11:39§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 98§ 90,15#
200700005697§ B -2458-TV§ MARTINEZ*GONZALEZ,JOSEFA§ 043499227V§ 18/01/2007 17:19§ 36 1 B§ C GIRONA, 1§ 30,05#
200700001353§ -0262-FBB§ MARTINEZ*MORENO,DAVID§ 044983266G§ 28/12/2006 19:23§ 36 1 B§ C GIRONA, 16§ 30,05#
200700006173§ -3139-DPD§ MARTINEZ*VERDU,JAUME§ 052149257T§ 27/01/2007 09:02§ 36 1 A§ C SANT JOSEP CALASSANÇ, 12§ 30,05#
200600046094§ B -7644-PC§ MARTOS*RAMOS,PEDRO§ 052144092X§ 19/12/2006 08:46§ 32 1 B6§ C ESPANYA S/N§ 60,10#
200700002402§ B -6969-TJ§ MAYORGAS*MARIN,FRANCISCO§ 052394465M§ 15/01/2007 18:48§ 36 1 A§ C GIRONA, 34§ 30,05#
200700005686§ B -6969-TJ§ MAYORGAS*MARIN,FRANCISCO§ 052394465M§ 18/01/2007 18:56§ 36 1 A§ C AGUSTI VINYAMATA, 63§ 30,05#
200700006009§ B -6969-TJ§ MAYORGAS*MARIN,FRANCISCO§ 052394465M§ 31/01/2007 19:04§ 36 1 A§ C GIRONA, 34§ 30,05#
200700000607§ -9307-BSR§ MAÑOSA*ROSSELLO,NURIA§ 036955707C§ 23/12/2006 10:01§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 7§ 30,05#
200700000055§ B -3619-VF§ MENDEZ*GONZALEZ,EMILIO§ 076709632D§ 30/12/2006 11:35§ 32 1 B19§ C ALFONS IV, 61§ 90,15#
200700000330§ -6148-FGP§ MENDOZA*FERNANDEZ,MARIA CARMEN§ 039030566A§ 23/12/2006 20:00§ 32 1 B19§ C CAMI VELL CANOVELLES, 1§ 90,15#
200600046055§ -1870-CXP§ MERCADONA SA§ A46103834§ 14/12/2006 20:10§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 81§ 90,15#
200600045665§ -3739-DGM§ MERIETUM SL§ B60835428§ 14/12/2006 12:14§ 36 1 B§ C REC, 16§ 30,05#
200700002956§ -3889-DZK§ MERINO*ZAFRA,MARIA§ 053125781J§ 03/01/2007 11:59§ 36 1 B§ C AGUSTI VINYAMATA, 47§ 30,05#
200700005469§ -6597-FJL§ MHANI EL,ABDELFATTAH§ X6421196X§ 29/01/2007 09:04§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 71§ 30,05#
200700005961§ -6597-FJL§ MHANI EL,ABDELFATTAH§ X6421196X§ 30/01/2007 09:34§ 36 1 A§ C MIQUEL RICOMA, 6§ 30,05#
200600046080§ -9504-CWB§ MILA*BARGO,JOAN CARLES§ 046577391E§ 18/12/2006 19:49§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 96§ 90,15#
200700006609§ -8844-CDW§ MINERO*AREVALO,FLORENCIO§ 035418858P§ 20/01/2007 17:50§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 19§ 30,05#
200700003147§ -0249-CJY§ MIR*MERCADER,FRANCESCA§ 040351762X§ 09/01/2007 10:03§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 59§ 30,05#
200700000179§ B -1104-TG§ MOHAMED,EL MENNAK§ X3776526H§ 21/12/2006 09:05§ 4 2 1§ C SANT JOSEP CALASSANÇ, 113§ 85,71#
200700002370§ B -6659-TL§ MOLINA*MARTINEZ,PASCUALA JUSTA§ 040973861M§ 15/01/2007 10:37§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 6§ 30,05#
200700005737§ B -6659-TL§ MOLINA*MARTINEZ,PASCUALA JUSTA§ 040973861M§ 17/01/2007 12:58§ 36 1 A§ C REC, 20§ 30,05#
200700005804§ B -6659-TL§ MOLINA*MARTINEZ,PASCUALA JUSTA§ 040973861M§ 22/01/2007 11:32§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 18§ 30,05#
200700006131§ B -6659-TL§ MOLINA*MARTINEZ,PASCUALA JUSTA§ 040973861M§ 25/01/2007 11:55§ 36 1 B§ C JOSEP MARIA RUERA, 21§ 30,05#
200700006637§ B -6659-TL§ MOLINA*MARTINEZ,PASCUALA JUSTA§ 040973861M§ 25/01/2007 18:11§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 14§ 30,05#
200700002686§ B -3165-VD§ MOLINERO*CUESTA,M ANGELS§ 052143886B§ 11/01/2007 11:49§ 36 1 B§ PL CORONA, 1§ 30,05#
200700000075§ B -6342-OW§ MONTERROSO*LLORET,DENIS§ 047815966R§ 31/12/2006 17:35§ 32 1 F§ PL SERRAT I BONASTRE, 19§ 60,10#
200700001634§ B -0732-UK§ MONTES*MONTILLA,MONTSERRAT§ 077297961K§ 10/01/2007 09:40§ 18 2 2§ C PONENT S/N AMB C RAMON LLULL§ 150,00#
200700000999§ -8379-CTW§ MONTMELORACINGTEAM,SCP§ G63177901§ 16/12/2006 19:27§ 36 1 B§ C JOAN PRIM, 137§ 30,05#
200600046330§ B -9314-PM§ MORA*MONES,ALEJANDRO§ 038102806V§ 28/12/2006 13:03§ 32 1 B5§ C GIRONA, 72§ 90,15#
200700005915§ B -9271-TY§ MORENO*GONZALEZ,RAFAEL§ 037263110M§ 26/01/2007 09:15§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 22§ 30,05#
200700005937§ -8644-DWL§ MORENO*ORTEGA,SONIA§ 053121892B§ 26/01/2007 11:25§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 13§ 30,05#
200700006503§ -8644-DWL§ MORENO*ORTEGA,SONIA§ 053121892B§ 17/01/2007 10:52§ 36 1 A§ C PONENT, 1§ 30,05#
200700002157§ -6766-CVH§ MORILLAS*CANALES,EVA MARIA§ 046557140B§ 09/01/2007 09:55§ 32 1 D§ AV SANT ESTEVE, 73§ 60,10#
200600042862§ -1626-DLM§ MOSCARDO*ALVAREZ,VICENTE§ 072040236G§ 27/11/2006 09:05§ 32 1 A§ C JOSEP MARIA SAGARRA, 90§ 60,10#
200700002432§ B -8146-UJ§ MURILLO*SOLER,ADRIA§ 052152278P§ 04/01/2007 18:45§ 36 1 B§ C JOAN PRIM, 141§ 30,05#
200700000891§ -0190-CRH§ NADAL*CARRILLO,ISRAEL§ 044013162V§ 29/12/2006 17:52§ 36 1 A§ C PRINCESA, 8§ 30,05#
200700006086§ -0190-CRH§ NADAL*CARRILLO,ISRAEL§ 044013162V§ 16/01/2007 13:00§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 13§ 30,05#
200700002339§ -4444-DGM§ NAQUI*PINTOR,JOAN§ 037279339L§ 11/01/2007 18:53§ 36 1 B§ C CONESTABLE DE PORTUGAL, 4§ 30,05#
200700005734§ -9722-BJZ§ NAVARRO*FUENTES,SUSANA§ 046123475B§ 17/01/2007 11:55§ 36 1 B§ C REC, 34§ 30,05#
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200700000172§ B -0914-UB§ NETTO,GUSTAVO GERMAN§ X3930128A§ 21/12/2006 13:50§ 32 1 F§ C NAVARRA, 50§ 60,10#
200700004238§ -2420-BJY§ NIEVAS*LUQUE,JUAN§ 043500151K§ 01/02/2007 12:08§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 57§ 90,15#
200700006124§ B -4081-PF§ NOGUERA*VEDIA,OSCAR§ 052166791P§ 25/01/2007 10:04§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 51§ 30,05#
200700001079§ -2134-DJL§ OLIVERAS*ZAMBRANO,MARIA ANTONIA§ 077101264C§ 16/12/2006 08:42§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 11§ 30,05#
200700005832§ B -7239-UV§ ONTIVEROS*MORATALLA,XAVIER§ 033871098X§ 20/01/2007 10:42§ 36 1 B§ C AGUSTI VINYAMATA, 63§ 30,05#
200700001430§ -1441-CSD§ OROVIO*CASADO,JORGE MANUEL§ 038096807K§ 04/01/2007 19:10§ 32 1 A§ PL CORONA S/N§ 60,10#
200700006428§ -6934-DRH§ ORTIZ*BASALOBRE,OSCAR§ 038458352Y§ 22/01/2007 18:16§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 20§ 30,05#
200700001721§ GI-0811-AW§ OUALI,ABDELALI§ X3944995N§ 09/01/2007 20:36§ 32 1 A§ PG MUNTANYA S/N PROLONGACIO PASSEIG CANT§ 60,10#
200700005114§ -1004-DKD§ OUDGHIRI,MARYAM§ X1499096W§ 12/02/2007 18:42§ 32 1 B5§ C JOSEP UMBERT S/N§ 90,15#
200700002242§ PM-6103-CF§ PACHON*BARTOLOME,JULIO MIGUEL§ 043689073K§ 15/01/2007 08:54§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 2§ 30,05#
200600046367§ -5320-CPM§ PALOMERO*CARO,BELEN§ 006960283T§ 28/12/2006 11:41§ 32 1 A§ C JOAN ENRIC DUNANT S/N§ 60,10#
200700002085§ B -2987-PW§ PARRAGA*LOPEZ,DIANA VALERIA§ 046332096E§ 11/01/2007 19:43§ 32 1 E§ C LLEVANT S/N APARCAMENT PÚBLIC.§ 60,10#
200700001036§ B -8680-WN§ PASTOR*AVEDILLO,MONICA§ 052152647D§ 27/12/2006 11:06§ 36 1 B§ C GIRONA, 14§ 30,05#
200700005948§ -4594-DLR§ PAVON*LOPEZ,EVA§ 034846014W§ 26/01/2007 18:25§ 36 1 A§ C JOAN PRIM, 141§ 30,05#
200700003046§ -9459-DWK§ PEDREROL*VILLARROYA,MARIA DEL MAR§ 046734779K§ 05/01/2007 13:20§ 36 1 B§ C SANT JOSEP, 7§ 30,05#
200600043089§ -0432-FDT§ PEIDRO*PALANCA,ALEJANDRO§ 046355175D§ 04/12/2006 12:20§ 32 1 B19§ C BARTOMEU BRUFALT S/N§ 90,15#
200700000034§ -9752-FCS§ PERALES*ALCACER,PILAR§ 037669582K§ 29/12/2006 10:31§ 32 1 A§ PG MUNTANYA, 106§ 60,10#
200600042518§ -2264-DPC§ PERALTA*LOPEZ,JOSE LUIS§ 053497958G§ 24/11/2006 16:40§ 32 1 E§ C LLEVANT, 58§ 60,10#
200700001755§ -7951-CYP§ PEREZ*FERNANDEZ,DAVID§ 046354635K§ 10/01/2007 10:49§ 32 1 B19§ C BRUNIQUER, 6§ 90,15#
200700002862§ B -9610-NN§ PEREZ*MATA,NURIA§ 077093475M§ 02/01/2007 18:01§ 36 1 B§ C GIRONA, 3§ 30,05#
200700002513§ B -4775-WN§ PEREZ*MEMBRIVE,FERNANDO§ 077296895J§ 04/01/2007 18:13§ 36 1 B§ C JOSEP MARIA RUERA, 21§ 30,05#
200700002398§ B -8411-TF§ PEREZ*MENDOZA,AURELIA§ 077279216K§ 15/01/2007 18:22§ 36 1 A§ C MURALLA, 17§ 30,05#
200600045318§ B -0327-NS§ PEREZ*VALERA,VICENTE§ 005100909S§ 02/12/2006 17:06§ 36 1 B§ C PRINCESA, 26§ 30,05#
200700002361§ -8308-BYW§ PEREZ,ROSA ISABELLE§ X2039953Z§ 13/01/2007 10:26§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 16§ 30,05#
200600046273§ B -6765-SN§ PINILLA*PEREZ,FAUSTINO BENITO§ 035118880L§ 22/12/2006 17:30§ 32 1 B5§ C GIRONA, 60§ 90,15#
200700000246§ B -4484-PV§ PLANTADA*MARTORELL,LLORENÇ§ 077086586Q§ 02/01/2007 10:17§ 32 1 F§ C PINTORS VERGOS, 17§ 60,10#
200600043078§ -6894-DPS§ PRAYAR SYSTEM SL§ B64105562§ 03/12/2006 20:30§ 32 1 B4§ C POMPEU FABRA S/N§ 90,00#
200600039054§ GI-2129-BT§ PRONOU XXI SL§ B17201765§ 22/12/2006 00:00§ 72 3 1§ C PONENT, 1§ 300,51#
200700002598§ -5784-DWJ§ PUERTOLAS*GONZALEZ,FLORENTINO§ 009671900D§ 10/01/2007 19:18§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 26§ 30,05#
200700001191§ -9742-DBG§ PUJADAS*MASJUAN,M CARMEN§ 037317873M§ 21/12/2006 08:53§ 36 1 A§ PL CORONA, 17§ 30,05#
200700005720§ -8031-DNL§ PUJADAS*PRIM,CARME§ 052152387W§ 17/01/2007 12:42§ 36 1 B§ C CONESTABLE DE PORTUGAL, 17§ 30,05#
200700002713§ -8929-BLH§ REBOLLO*CHAVES,SOLEDAD§ 077077158H§ 15/01/2007 09:28§ 36 1 A§ C REC, 14§ 30,05#
200600043953§ -3520-DRR§ REBRADENT, SL§ B63696694§ 23/01/2007 00:00§ 72 3 1§ C MIQUEL RICOMA, 6§ 300,51#
200600044153§ -3520-DRR§ REBRADENT, SL§ B63696694§ 23/01/2007 00:00§ 72 3 1§ C MIQUEL RICOMA, 6§ 300,51#
200600044688§ -3520-DRR§ REBRADENT, SL§ B63696694§ 23/01/2007 00:00§ 72 3 1§ C MIQUEL RICOMA, 8§ 300,51#
200600039506§ -5728-DCD§ RENDIBILITAT EMPRESARIAL,SCP§ G63788400§ 23/01/2007 00:00§ 72 3 1§ PL CORONA, 23§ 300,51#
200700002236§ -0793-DZJ§ REYERO*RIO DEL,PATRICIA§ 020193882C§ 13/01/2007 19:37§ 36 1 B§ C JOSEP MARIA RUERA, 11§ 30,05#
200700006171§ -0793-DZJ§ REYERO*RIO DEL,PATRICIA§ 020193882C§ 27/01/2007 08:55§ 36 1 A§ C CATALUNYA, 29§ 30,05#
200700000373§ B -6797-UH§ REYES*DELGADO,BALDOMERO§ 033891817Y§ 01/01/2007 11:24§ 33 2 1§ C VICENÇ ALBARRANCH, 43§ 45,08#
200700002555§ B -5959-UP§ REYES*GALLEGO,ESPERANZA§ 052168789M§ 05/01/2007 17:30§ 36 1 A§ C MOLI, 2§ 30,05#
200700000801§ B -2714-OJ§ RIUS*CAÑAS,INES§ 052165763S§ 21/12/2006 19:23§ 36 1 A§ PL PAU CASALS,13§ 30,05#
200700002393§ B -2714-OJ§ RIUS*CAÑAS,INES§ 052165763S§ 15/01/2007 13:10§ 36 1 B§ C JOSEP MARIA RUERA, 11§ 30,05#
200700006065§ B -2714-OJ§ RIUS*CAÑAS,INES§ 052165763S§ 23/01/2007 11:56§ 36 1 B§ C JOSEP MARIA RUERA, 1§ 30,05#
200700006402§ B -2714-OJ§ RIUS*CAÑAS,INES§ 052165763S§ 16/01/2007 17:48§ 36 1 B§ C PONENT, 32§ 30,05#
200700001393§ B -4805-VJ§ RODRIGUEZ*BORREGO,JAIME§ 046712823F§ 02/01/2007 12:50§ 32 1 B19§ PL JACINT VERDAGUER S/N§ 90,15#
200600043222§ -3408-DKS§ RODRIGUEZ*FLORENCIO,JOSE ANTONIO§ 052143102D§ 07/12/2006 18:45§ 32 1 G§ C JOSEP TORRAS I BAGES, 5§ 90,15#
200700007043§ -0047-DZL§ RODRIGUEZ*HERRERA,MARIA ALEJANDRA§ 047918908H§ 21/02/2007 13:40§ 154 1 3§ C JOAN PRIM S/N AMB C RAMON LLULL§ 85,71#
200700004635§ B -9888-XC§ RODRIGUEZ*HERRERO,JUANA§ 077299779E§ 05/02/2007 16:45§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 79§ 90,15#
200600046045§ -8645-CRL§ RODRIGUEZ*VALCARCEL,CESAR§ 052278675C§ 14/12/2006 20:15§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE S/N§ 90,15#
200700001511§ -4753-BKL§ ROJAS*MORENTE,JOSEFA§ 035067891K§ 04/01/2007 11:40§ 32 1 B4§ C PRINCESA S/N§ 90,00#
200700001221§ B -9467-SF§ ROMANO*PIÑOL,EMILIO§ 046339339C§ 22/12/2006 10:41§ 36 1 A§ C GIRONA, 1§ 30,05#
200700001049§ B -1708-IV§ RONDAN*GONZALEZ,MARIA JOSE§ 053080879F§ 27/12/2006 11:29§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 1§ 30,05#
200700006192§ -2462-BLF§ ROS*LOPEZ,EUGENIA§ 053120737Y§ 27/01/2007 17:39§ 36 1 A§ C PRINCEP DE VIANA, 6§ 30,05#
200700000623§ B -3738-TS§ ROSEC SERVEIS DE RESTAURANT SL§ B60808227§ 27/12/2006 18:31§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 11§ 30,05#
200600045001§ -2037-BRW§ ROSES*VALLVE,TERESA§ 039803829Y§ 14/12/2006 23:13§ 32 1 B19§ PL MALUQUER I SALVADOR S/N§ 90,15#
200700005616§ B -6142-TK§ RUIZ*FERNANDEZ,FRANCISCO LUIS§ 037672109H§ 31/01/2007 13:24§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 13§ 30,05#
200700006389§ -3384-BRW§ RUIZ*MARTINEZ,EULALIA§ 039157343G§ 16/01/2007 09:55§ 36 1 A§ C PRINCEP DE VIANA, 30§ 30,05#
200700000915§ B -0902-VJ§ RUIZ*YLLERAS,MANUEL§ 040593092R§ 16/12/2006 09:08§ 36 1 A§ PL CORONA, 23§ 30,05#
200700000233§ B -7963-SJ§ SALAZAR*LOPEZ,ALFONSO§ 023760380T§ 02/01/2007 11:17§ 32 1 B5§ C CAMP DE LES MORERES, 5§ 90,15#
200700002531§ -8023-DGP§ SALINAS*GARRIDO,SARA§ 047704285P§ 05/01/2007 11:25§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 21§ 30,05#
200700003050§ -7769-BMV§ SAN MARTIN*CRUZ DE LA,MARIA CRUZ§ 037332496T§ 05/01/2007 13:32§ 36 1 B§ C GIRONA, 1§ 30,05#
200700001069§ -5989-CDM§ SAN NARCISO*PALET,JORGE LEANDRO§ 043520614Z§ 16/12/2006 10:59§ 36 1 A§ C FRANCESC MACIA, 58§ 30,05#
200700001490§ -7745-BSB§ SANCHEZ*GARCIA,ELISABET§ 053076416Y§ 04/01/2007 12:28§ 32 1 D§ AV SANT ESTEVE, 81§ 60,10#
200700001282§ -5151-BCF§ SANCHEZ*INIESTA,CRISTOBAL§ 036899502G§ 28/12/2006 13:08§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 7§ 30,05#
200700003095§ -5151-BCF§ SANCHEZ*INIESTA,CRISTOBAL§ 036899502G§ 11/01/2007 13:05§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 6§ 30,05#
200700000082§ -0901-BHL§ SANCHEZ*LLERA,MANUEL§ 052164955N§ 01/01/2007 11:39§ 33 2 1§ C FREDERIC MOMPOU, 40§ 45,08#
200700002583§ B -3736-UH§ SANCHEZ*MARCO,MONTSERRAT§ 052158051P§ 10/01/2007 17:28§ 36 1 C§ C JOAN PERE FONTANELLA, 27§ 30,05#
200700005794§ B -3736-UH§ SANCHEZ*MARCO,MONTSERRAT§ 052158051P§ 22/01/2007 11:26§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 9§ 30,05#
200700000273§ -9497-BFC§ SANCHEZ*MARTINEZ,JOSE§ 040554593G§ 03/01/2007 11:29§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 35§ 90,15#
200700003035§ -3220-CBN§ SANCHEZ*PEREA,ANTONIA§ 024746890V§ 02/01/2007 09:16§ 36 1 A§ C GIRONA, 87§ 30,05#
200700001699§ -7464-BYN§ SANCHEZ*SANCHEZ,FRANCISCO§ 027203681V§ 04/01/2007 16:45§ 32 1 A§ PG MUNTANYA, 131§ 60,10#
200700005699§ -9247-BNM§ SANJAUME*MARTINEZ,CHRISTIAN§ 052152446S§ 18/01/2007 17:23§ 36 1 A§ C PRINCESA, 6§ 30,05#
200700001199§ -5995-CRD§ SANTIAGO*MORENO,MARIA§ 039017355V§ 21/12/2006 12:12§ 36 1 B§ PL CORONA, 17§ 30,05#
200700006163§ -8834-DHZ§ SANTOS*MOREJON,DAVID§ 052145256R§ 26/01/2007 19:09§ 36 1 A§ C CONESTABLE DE PORTUGAL, 26§ 30,05#
200700006414§ -8834-DHZ§ SANTOS*MOREJON,DAVID§ 052145256R§ 22/01/2007 18:01§ 36 1 A§ C CONESTABLE DE PORTUGAL, 11§ 30,05#
200600045864§ -1119-DSV§ SARDA*SOLA,GEMMA§ 034759303R§ 15/12/2006 18:39§ 36 1 B§ C MURALLA, 17§ 30,05#
200700003207§ -3531-CSF§ SEGALES*COMAS,ROSER§ 077303654X§ 08/01/2007 12:16§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 5§ 30,05#
200700003595§ -7443-DTZ§ SEGURA*DELGADO,ANTONIA§ 046013402Q§ 17/01/2007 10:05§ 32 1 D§ C JOSEP CARNER, 13§ 60,10#
200700002345§ -5927-CVZ§ SENDIN*PONCE,SUSANA§ 046697887K§ 11/01/2007 19:05§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 1§ 30,05#
200700005819§ -2830-BSF§ SENTI*RUERA,MARIA§ 077093500F§ 30/01/2007 09:14§ 36 1 A§ C GIRONA, 34§ 30,05#
200700006204§ -2830-BSF§ SENTI*RUERA,MARIA§ 077093500F§ 29/01/2007 10:04§ 36 1 A§ C GIRONA, 38§ 30,05#
200700001635§ -7567-FCD§ SERRA*CASALS,CARLOTA§ 052153637X§ 10/01/2007 09:32§ 18 2 2§ C SANT JAUME S/N§ 150,00#
200700005525§ -6864-BDR§ SERRA*NIETO,JUAN§ 046213656D§ 24/01/2007 18:42§ 36 1 A§ C CONESTABLE DE PORTUGAL, 26§ 30,05#
200700000487§ -5770-BTM§ SERRANO*EJARQUE,ANA MARIA§ 047648082V§ 29/12/2006 11:59§ 36 1 B§ C PONENT, 1§ 30,05#
200700001460§ -3062-BZY§ SERVICIOS Y TRANSPORTES JENUSA SL§ B63837975§ 04/01/2007 11:30§ 32 1 B19§ C BARTOMEU BRUFALT S/N§ 90,15#
200700001200§ -8422-CVB§ SOLER*SANTIAGO,M LUISA§ 034754598B§ 21/12/2006 12:11§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 45§ 30,05#
200700002742§ B -2521-VF§ SORIANO*SANCHEZ,RAQUEL§ 052164709L§ 15/01/2007 19:29§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 11§ 30,05#
200700002800§ B -2521-VF§ SORIANO*SANCHEZ,RAQUEL§ 052164709L§ 13/01/2007 11:07§ 36 1 A§ PL MALUQUER I SALVADOR, 3§ 30,05#
200700005846§ B -2521-VF§ SORIANO*SANCHEZ,RAQUEL§ 052164709L§ 20/01/2007 19:28§ 36 1 A§ C GIRONA, 1§ 30,05#
200700006346§ B -2521-VF§ SORIANO*SANCHEZ,RAQUEL§ 052164709L§ 20/01/2007 11:48§ 36 1 A§ PL MALUQUER I SALVADOR, 4§ 30,05#
200700006466§ B -2521-VF§ SORIANO*SANCHEZ,RAQUEL§ 052164709L§ 23/01/2007 19:27§ 36 1 A§ C GIRONA, 4§ 30,05#
200700006601§ B -2521-VF§ SORIANO*SANCHEZ,RAQUEL§ 052164709L§ 20/01/2007 17:31§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 11§ 30,05#
200700002332§ -1167-DFF§ SOTO*MARTIN,ANTONIO§ 027215664V§ 09/01/2007 19:15§ 36 1 B§ PL CORONA, 17§ 30,05#
200700005722§ -1167-DFF§ SOTO*MARTIN,ANTONIO§ 027215664V§ 17/01/2007 12:26§ 36 1 A§ PL CORONA, 14§ 30,05#
200600040094§ -0590-CKB§ STOPS*GASCON,JOAN§ 046654645L§ 20/10/2006 11:18§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 13§ 30,05#
200700002657§ B -5137-XB§ SUAREZ*GONZALEZ,FELIX§ 005602519H§ 11/01/2007 10:50§ 36 1 A§ C ANNIBAL, 28§ 30,05#
200600038066§ -4383-BST§ TALHER, SA§ A08602815§ 10/01/2007 00:00§ 72 3 1§ C MANUEL MASJUAN S/N§ 300,51#
200600041349§ -5220-DWG§ TARGETIN DE COMUNICACION, SL§ B60974425§ 09/11/2006 12:38§ 36 1 A§ C BRUNIQUER, 15§ 30,05#
200700001741§ B -6215-WG§ TECNO GIL-RIMBAU CORREDURIA DE SE§ B59754572§ 09/01/2007 14:36§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 98§ 90,15#
200700003592§ -1350-DCH§ TECNOU SCP§ G63414569§ 17/01/2007 09:43§ 32 1 A§ C NAVARRA, 93§ 60,10#
200700001468§ B -2616-UU§ TEIXIDOR*CASADEMONT,M ANGELES§ 052143642C§ 04/01/2007 18:00§ 32 1 B1§ C ROGER DE FLOR, 61§ 90,15#
200700002901§ B -3196-SZ§ TEJERO*GOMEZ,ANTONIA§ 037323861J§ 02/01/2007 10:27§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 8§ 30,05#
200700005456§ B -3196-SZ§ TEJERO*GOMEZ,ANTONIA§ 037323861J§ 31/01/2007 11:29§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 13§ 30,05#
200700006448§ B -3196-SZ§ TEJERO*GOMEZ,ANTONIA§ 037323861J§ 23/01/2007 17:52§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 6§ 30,05#
200700000711§ B -8214-WK§ TERUEL*GARCIA,PERE JOAN§ 046546139G§ 18/12/2006 13:28§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 8§ 30,05#
200700005497§ B -8214-WK§ TERUEL*GARCIA,PERE JOAN§ 046546139G§ 26/01/2007 13:28§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 8§ 30,05#
200700006193§ -1521-BVF§ TILLE*CARBO,FRANCISCO§ 046026147L§ 27/01/2007 17:42§ 36 1 B§ PL CORONA, 5§ 30,05#
200700000312§ B -7477-XD§ TOMASETTI*MORALES,JUAN ANTONIO§ 052156107L§ 03/01/2007 10:45§ 32 1 E§ C NAVARRA, 40§ 60,10#
200600044972§ B -0472-XC§ TORNERO*MERINO,MARIA JOSE§ 052160164M§ 13/12/2006 10:20§ 32 1 D§ PG MUNTANYA, 27§ 60,10#
200700002309§ -4063-DFB§ TORRENT*ARNAU,ROGER§ 043445434K§ 10/01/2007 11:23§ 36 1 B§ C SANT JOSEP, 7§ 30,05#
200700005969§ -4063-DFB§ TORRENT*ARNAU,ROGER§ 043445434K§ 23/01/2007 12:44§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 7§ 30,05#
200700006094§ -4063-DFB§ TORRENT*ARNAU,ROGER§ 043445434K§ 16/01/2007 18:10§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 7§ 30,05#
200700000965§ -4438-CDK§ TORRENTE*LOPEZ,MICAELA-PATRICIA§ 047702306F§ 19/12/2006 13:18§ 36 1 A§ C AGUSTI VINYAMATA, 61§ 30,05#
200700001108§ -1923-CFX§ TORRES*ALARCON,ALFONSO§ 052167587E§ 18/12/2006 09:32§ 36 1 A§ C PONENT, 1§ 30,05#
200700001500§ -2343-CZG§ TORRES*CRUZ DE LA,RAMONA§ 033898140G§ 04/01/2007 08:59§ 32 1 B19§ PL MALUQUER I SALVADOR S/N PER MERCAT SE§ 90,15#
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200700000380§ -9878-BRZ§ TORRES*SOTO,CONCEPCION§ 035068427M§ 01/01/2007 20:25§ 33 2 1§ C TETUAN S/N§ 45,08#
200700003720§ -7751-CNL§ TRANSFORCE SCCL§ F62452222§ 19/01/2007 18:27§ 32 1 B19§ C PUIGGRACIOS S/N§ 90,15#
200700000042§ B -0608-VS§ TRIVIÑO*MUÑOZ,ISABEL§ 052142249F§ 30/12/2006 10:24§ 32 1 B19§ C FRANCESC TARAFA, 117§ 90,15#
200700002767§ -9510-BSS§ TURELL*MARTI,MARIA§ 077077248Q§ 04/01/2007 09:13§ 36 1 A§ C REC, 16§ 30,05#
200700003880§ -2097-DWN§ TYPO ESTRUCTURAS SL§ B62198528§ 19/01/2007 11:55§ 32 1 B19§ C ALFONS IV S/N AMB AV. ENRIC PRAT DE LA§ 90,15#
200700006631§ B -4178-US§ VA*MORENO,GUILLERMO§ 033929928Y§ 25/01/2007 17:36§ 36 1 A§ C SANT JOSEP CALASSANÇ, 12§ 30,05#
200700001378§ -0168-FHP§ VALENCIA*FERNANDEZ,JESSICA§ 047702109V§ 02/01/2007 16:20§ 32 1 K1§ C FRANCISCO DE QUEVEDO S/N AMB ORIENT§ 60,10#
200700005407§ -6146-CKT§ VALENCIA*GOMEZ,SUSANA§ 035091079W§ 29/01/2007 17:37§ 36 1 B§ C GIRONA, 59§ 30,05#
200700001392§ -0433-DLK§ VALLDENEU I PIBERNAT, SL§ B61710216§ 02/01/2007 12:46§ 32 1 B19§ C CAMI ROMA S/N AMB JOAN PRIM§ 90,15#
200700006175§ -0433-DLK§ VALLDENEU I PIBERNAT, SL§ B61710216§ 27/01/2007 09:12§ 36 1 A§ C GIRONA, 13§ 30,05#
200700005399§ B -9526-TK§ VAQUERA*RUIZ,BERONICA§ 034761015B§ 29/01/2007 13:36§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 16§ 30,05#
200600043371§ B -3730-UF§ VAZQUEZ*PEREZ,JOSE MARIA§ 052159338F§ 27/11/2006 18:16§ 36 1 B§ C CASTELLA, 1§ 30,05#
200700001436§ B -2998-SK§ VERDU*LESMES,CATALINA§ 029828252N§ 04/01/2007 12:15§ 32 1 B19§ C PIUS XII S/N CANTONADA CONRAD SALÓ.§ 90,15#
200600038626§ -0699-CZL§ VICTORIANO*DIES,BENITO§ 071236047X§ 31/10/2006 12:20§ 46 3 1§ AV SANT ESTEVE, 18§ 60,10#
200700001403§ -4290-CLJ§ VIDAL*ROCA,JUAN§ 038021707Q§ 02/01/2007 11:25§ 32 1 G§ C EMILI BOTEY ALSINA, 22§ 90,15#
200700005575§ B -6445-WZ§ VILA*PLANS,MARIA ROSA§ 077265919H§ 29/01/2007 18:21§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 17§ 30,05#
200700006398§ B -4044-IJ§ VILA*TORRELLAS,JOAN§ 052141762A§ 16/01/2007 10:31§ 36 1 A§ C AGUSTI VINYAMATA, 63§ 30,05#
200700000197§ -4523-CVB§ VILAMAJO*FERRER,URSULA§ 040986061S§ 31/12/2006 17:47§ 32 1 B5§ C JOSEP TORRAS I BAGES, 23§ 90,15#
200600046085§ B -9118-UU§ VILARDELL*ROCABAYERA,M ANGELA§ 077675833A§ 18/12/2006 20:26§ 32 1 B4§ C BARTOMEU BRUFALT S/N§ 90,00#
200700005539§ B -7978-TK§ VILLA*LUNA,JOSEFINA§ 037732545X§ 27/01/2007 11:29§ 36 1 A§ C GIRONA, 64§ 30,05#
200700001457§ -1322-DNY§ VIMA OBRES I SERVEIS SL§ B63792220§ 03/01/2007 19:45§ 32 1 B19§ C JOAN PRIM, 238§ 90,15#
200700006498§ -7062-CLH§ VIÑALS*PERICH,MERITXELL§ 052161198G§ 17/01/2007 11:24§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 7§ 30,05#
200700005904§ -8739-FCX§ WOOD ROW SL§ B63837363§ 24/01/2007 18:25§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 14§ 30,05#
200700005895§ B -5475-WW§ YETOR*LOPEZ,ANTONIO§ 027221582R§ 24/01/2007 12:04§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 13§ 30,05#
200700000152§ -7341-DYG§ ZAFRA*CATALANA,RAUL§ 053126352D§ 18/12/2006 19:20§ 32 1 F§ C LLEVANT, 62§ 60,10#

Granollers, 13 de març de 2007.
El Secretari General accidental, Josep

M.Amorós i Bosch.

022007008250
A

Granollers
Unitat de Sancions

EDICTE

D'acord amb el que preveuen els articles
59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de 26 de novem-
bre, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de
gener, del règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, notifiquem a les persones físi-
ques o jurídiques que figuren a l'annex d'a-
quest article que l'autoritat competent ha dic-
tat resolució sancionadora en els expedients
que s'hi esmenten, com a infractors de la Llei
sobre trànsit, circulació, de vehicles de motor

i seguretat viària, del Reglament general de
circulació, i de l'Ordenança municipal de
vianants i de vehicles.

La notificació l'efectuem mitjançant aquest
edicte, ja que no l'hem poguda dur a terme
personalment, sia perquè desconeixem el
domicili actual dels interessats o sia per
absència d'aquestes persones interessades en
el moment de la notificació.

Contra aquesta resolució podeu interposar
un recurs de reposició davant l'alcalde en el
termini d'un mes, a comptar des del dia
següent de la publicació d'aquest edicte en el
Butlletí Oficial. Si transcorregut aquest termi-
ni no heu fet ús del dret esmentat, les resolu-
cions esdevindran fermes i les multes les

podreu abonar en període voluntari dintre
dels quinze dies següents a la data en què
això s'hagi produït, amb l'advertiment que, si
no efectuen el pagament, se'n farà l'exacció
per via executiva amb el recàrrec que calgui
per constrenyiment, costes de procediment i
interessos de demora.
Forma i lloc de pagament

Recollint el corresponent document de
pagament a l'oficina de Sancions d'aquest
Ajuntament, al carrer de la Princesa número
55, per tal de poder fer efectiu en qualsevol
de les entitats col·laboradores en la recepció
d'ingressos d'aquest municipi.

200600028736§ B -4373-PX§ AEFE OFIMATICA SL§ B60166865§ 11/11/2006 00:00§ 72 3 1§ C MIQUEL RICOMA, 85§ 300,51#
200600038647§ B -8953-VK§ ARTIAGA*SARAVIA DE,RUTH AURORA§ X1394330R§ 31/10/2006 11:05§ 32 1 D§ PG MUNTANYA, 64§ 60,10#
200600039816§ B -1130-LN§ ATANASIO*SAFONT,JONATHAN§ 053124208G§ 16/10/2006 13:31§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 17§ 30,05#
200600040188§ B -1130-LN§ ATANASIO*SAFONT,JONATHAN§ 053124208G§ 23/10/2006 09:03§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 11§ 30,05#
200600043590§ B -1130-LN§ ATANASIO*SAFONT,JONATHAN§ 053124208G§ 23/11/2006 08:58§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 18§ 30,05#
200600043596§ B -1130-LN§ ATANASIO*SAFONT,JONATHAN§ 053124208G§ 23/11/2006 12:26§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 16§ 30,05#
200600044529§ B -1130-LN§ ATANASIO*SAFONT,JONATHAN§ 053124208G§ 18/11/2006 10:23§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 16§ 30,05#
200600035442§ B -5261-WW§ AUTO CANOVELLES, SL§ B63978423§ 21/11/2006 00:00§ 72 3 1§ C PONENT, 1§ 300,51#
200600043705§ -2357-CYH§ AYMERICH*FERNANDEZ,CRISTINA§ 052145571V§ 29/11/2006 12:12§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 19§ 30,05#
200600042488§ C -5936-BRW§ AYUSO*SANCHEZ,FRANCESC§ 037390348F§ 11/11/2006 17:10§ 12 5 1§ PG FLUVIAL S/N AMB C SANT TOMAS D'AQUINO§ 96,16#
200600039181§ CO-8341-AW§ AZCONA*RODRIGUEZ,MIGUEL§ 029889263G§ 25/10/2006 12:37§ 36 1 A§ PL CORONA, 8§ 30,05#
200600043762§ CO-8341-AW§ AZCONA*RODRIGUEZ,MIGUEL§ 029889263G§ 18/11/2006 17:30§ 36 1 A§ C PRINCEP DE VIANA, 2§ 30,05#
200600040791§ B -1865-PP§ AZIZ,BARRADA§ X3163823N§ 12/11/2006 13:01§ 32 1 B19§ PG RIBERA S/N§ 90,15#
200600040084§ -7509-BJV§ BAGNOLI,DORIANA§ X1724233S§ 20/10/2006 17:58§ 36 1 B§ C CATALUNYA, 19§ 30,05#
200600041720§ -7509-BJV§ BAGNOLI,DORIANA§ X1724233S§ 09/11/2006 18:55§ 36 1 B§ C CATALUNYA, 15§ 30,05#
200600045578§ -2857-BTW§ BASSA*REQUENA,LOURDES§ 052155610M§ 01/12/2006 17:32§ 36 1 A§ C JOAN PRIM, 113§ 30,05#
200600042173§ B -1710-XG§ BAUTISTA*ALCALA,JUAN CARLOS§ 077475736Y§ 07/11/2006 18:59§ 36 1 B§ C GIRONA, 6§ 30,05#
200600041641§ -0644-CVP§ BEDMAR*BORJAS,OLIVIA§ 077307887B§ 06/11/2006 11:42§ 36 1 B§ C PRINCESA, 6§ 30,05#
200600036966§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 05/10/2006 19:13§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 11§ 30,05#
200600040848§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 10/11/2006 11:00§ 32 1 B1§ C ENGINYER S/N§ 90,15#
200600041165§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 15/11/2006 19:25§ 36 1 B§ C GIRONA, 40§ 30,05#
200600041398§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 11/11/2006 11:06§ 36 1 B§ C JOSEP MARIA RUERA, 24§ 30,05#
200600041423§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 13/11/2006 17:38§ 36 1 A§ C JOSEP MARIA RUERA, 25§ 30,05#
200600041738§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 10/11/2006 10:33§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 29§ 30,05#
200600041778§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 09/11/2006 09:30§ 36 1 B§ C JOSEP MARIA RUERA, 25§ 30,05#
200600041860§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 14/11/2006 10:55§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 2§ 30,05#
200600041903§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 15/11/2006 11:39§ 36 1 A§ C REC, 20§ 30,05#
200600042199§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 08/11/2006 11:00§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 3§ 30,05#
200600042231§ -6901-BZJ§ BERMEJO*FUENTES,JOSE ANDRES§ 045479222B§ 06/11/2006 09:22§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 3§ 30,05#
200600044418§ -9803-CCG§ BESOLI*GARCIA,JUAN CARLOS§ 036966843R§ 20/11/2006 11:58§ 36 1 A§ C PRINCESA, 14§ 30,05#
200600037665§ -8523-DXM§ BLANCHART*RIBALAYGUA,M ANTONIA§ 052149488R§ 14/10/2006 01:07§ 32 1 A§ C JOAN PRIM, 19§ 60,10#
200600037658§ B -3451-TF§ BOSCH*COROMINAS,CARLES§ 052168777Q§ 14/10/2006 08:50§ 32 1 A§ PG RIBERA S/N QUICK QUACK§ 60,10#
200600038880§ A -2597-ED§ BOUT EL,RACHID§ X3907244G§ 07/11/2006 10:09§ 32 1 D§ C PRINCESA S/N CANTONADA AV. PRAT DE LA§ 60,10#
200600043835§ -6941-DWS§ BRESCO*MESTRES,ENRIQUETA§ 039033739W§ 16/11/2006 18:20§ 36 1 B§ C SANT JOSEP, 3§ 30,05#
200600041183§ B -2073-LZ§ BRUNAT*MARTIN,FERMIN§ 053127585T§ 14/11/2006 08:39§ 36 1 A§ C GUAYAQUIL, 37§ 30,05#
200600040551§ -2490-CVF§ CADENA*FORTUNY,ROSA MARIA§ 053123241A§ 10/11/2006 17:49§ 32 1 B19§ C SANT JAUME S/N CANTONADA C/ NAVARRA.§ 90,15#
200600039070§ -6157-BVS§ CANOVES*CAPSIR,DELIA§ 053124530G§ 27/10/2006 19:02§ 36 1 B§ C PONENT, 12§ 30,05#
200600039901§ -6157-BVS§ CANOVES*CAPSIR,DELIA§ 053124530G§ 17/10/2006 18:41§ 36 1 A§ C GIRONA, 87§ 30,05#
200600041561§ -6157-BVS§ CANOVES*CAPSIR,DELIA§ 053124530G§ 06/11/2006 19:13§ 36 1 A§ C GIRONA, 87§ 30,05#
200600043448§ -3357-BCH§ CARDELUS*GASSIOT,LUIS§ 036454035R§ 29/11/2006 18:25§ 36 1 A§ C SANT JOSEP CALASSANÇ, 14§ 30,05#
200600038824§ B -8008-SM§ CARRO*RODRIGUEZ,ALPIDIO§ 010052345B§ 06/11/2006 13:25§ 32 1 F§ C FOMENT, 59§ 60,10#
200600044178§ B -9064-TY§ CASANOVAS*SENDRA,ELISABET§ 038132985C§ 25/11/2006 11:21§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 8§ 30,05#
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200600040804§ -5050-DHZ§ CASTRO*TALAVERA,IGNACIO§ 046669870H§ 14/11/2006 12:06§ 32 1 B5§ C GIRONA, 21§ 90,15#
200600037179§ -0736-BSX§ CATALAN*FRANCO,RAUL§ 036526803C§ 02/10/2006 13:17§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 4§ 30,05#
200600037305§ -0736-BSX§ CATALAN*FRANCO,RAUL§ 036526803C§ 09/10/2006 13:36§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 16§ 30,05#
200600045362§ -6261-CCY§ CATALINA*FUENTE DE LA,MONTSERRAT§ 039680410M§ 07/12/2006 12:16§ 36 1 A§ PL CORONA, 4§ 30,05#
200600044342§ -4302-BDS§ CAÑIZARES*MARTINEZ,MARCOS ANTONIO§ 024238791B§ 17/11/2006 13:27§ 36 1 B§ C PRINCESA, 6§ 30,05#
200600044452§ B -5908-SJ§ CERVERA*RAMIREZ,JOSE CARLOS§ 052159554Q§ 21/11/2006 12:53§ 36 1 B§ C SANT JOSEP, 5§ 30,05#
200600039174§ -8611-DTV§ CHARTOS*NAVARRETE,AITOR§ 046940738S§ 25/10/2006 10:41§ 36 1 A§ PL CORONA, 18§ 30,05#
200600038588§ -6463-CNH§ CONTRERAS*CACHO,MONTSERRAT§ 044024082N§ 26/10/2006 17:01§ 32 1 A§ C JOSEP MARIA SAGARRA, 94§ 60,10#
200600037934§ B -2328-JV§ CONTRERAS*DURAN,JUAN§ 047918730R§ 19/10/2006 12:35§ 32 1 B19§ C BARTOMEU BRUFALT S/N§ 90,15#
200600033230§ -7775-BXB§ COROMINAS*SALA,JOSE§ 077269973R§ 26/09/2006 15:45§ 32 1 B19§ C BARTOMEU BRUFALT S/N§ 90,15#
200600040522§ B -0489-LS§ CORTES*JIMENEZ,ANTONIA§ 053064610E§ 09/11/2006 11:37§ 32 1 B6§ C SANT JAUME S/N§ 60,10#
200600043387§ -8475-CNH§ DIEZ*ESPIN,ELISABET§ 047157973S§ 27/11/2006 17:26§ 36 1 B§ C GIRONA, 81§ 30,05#
200600043783§ -8475-CNH§ DIEZ*ESPIN,ELISABET§ 047157973S§ 18/11/2006 18:50§ 36 1 A§ C JOAN PRIM, 86§ 30,05#
200600044226§ -8475-CNH§ DIEZ*ESPIN,ELISABET§ 047157973S§ 28/11/2006 12:05§ 36 1 A§ C GIRONA, 81§ 30,05#
200600044641§ -8475-CNH§ DIEZ*ESPIN,ELISABET§ 047157973S§ 16/11/2006 10:05§ 36 1 A§ C GIRONA, 112§ 30,05#
200600042613§ -5561-DWG§ DOMENECH*PAGES,ALBERT§ 077476834T§ 24/11/2006 19:30§ 94 1 C§ C MARE DE DEU DE NURIA, 18§ 57,14#
200600044818§ B -8040-PP§ DOMINGUEZ*GARCIA,JOSE M.§ 029719550P§ 12/12/2006 19:55§ 18 2 2§ C CELLECS S/N AMB C JOAN VIDAL I JUMBERT§ 150,00#
200600026128§ -5429-DYK§ EBER MARCADRIA IGNASI COTXES SL§ B63624811§ 13/09/2006 00:00§ 72 3 1§ C ROGER DE FLOR S/N§ 300,51#
200600027619§ -5429-DYK§ EBER MARCADRIA IGNASI COTXES SL§ B63624811§ 13/09/2006 00:00§ 72 3 1§ PL MALUQUER I SALVADOR S/N§ 300,51#
200600044470§ -6676-DHS§ EIRAS*FEDATO,MARCOS LEONARDO§ 047910733P§ 22/11/2006 18:15§ 36 1 A§ C PONENT, 9§ 30,05#
200600036531§ -5763-DHZ§ ELIPE*CANO,LUIS§ 037694716Q§ 10/10/2006 18:34§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 10§ 30,05#
200600044103§ -9078-BHV§ ESCALE*AREGAY,MONTSERRAT§ 077098490Y§ 17/11/2006 19:20§ 36 1 B§ C PONENT, 19§ 30,05#
200600028276§ GU-5949-G§ ESPAPOL SL§ B19144765§ 11/11/2006 00:00§ 72 3 1§ C MARIA PALAU S/N CANTONADA AV. ESTACIÓ.§ 300,51#
200600040568§ -8546-DNL§ ESPINOSA*RODRIGO,CARLOS§ 043541292S§ 10/11/2006 09:35§ 32 1 D§ PL MALUQUER I SALVADOR, 1§ 60,10#
200600028199§ -7203-DGC§ EXPRESS UNIO PACIFIC SL§ B60034469§ 26/10/2006 00:00§ 72 3 1§ C GIRONA, 105§ 300,51#
200600043912§ B -6163-UM§ FABREGAS*SAÑAS,MARIA§ 090000184B§ 23/11/2006 16:35§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 9§ 30,05#
200600033003§ -9742-DRW§ FERNANDEZ*CUESTA,ALBERTO§ 044420215Q§ 18/09/2006 08:45§ 32 1 F§ C VALLES, 117§ 60,10#
200600043648§ -2452-DLF§ FERNANDEZ*DAVILA,ESTHER§ 052168790Y§ 24/11/2006 08:59§ 36 1 A§ C PONENT, 1§ 30,05#
200600045443§ -2452-DLF§ FERNANDEZ*DAVILA,ESTHER§ 052168790Y§ 13/12/2006 17:00§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 20§ 30,05#
200600041100§ B -8987-SF§ FERRATE*MARTINEZ,JOSE§ 037864920C§ 16/11/2006 08:30§ 33 2 1§ C TETUAN, 45§ 45,08#
200600039668§ -1658-CGH§ FORNS*DIVI,MARIA§ 036470663T§ 26/10/2006 18:37§ 36 1 B§ C PONENT, 22§ 30,05#
200600040223§ -7273-BFZ§ FORNS*ESTEVE,TERESA§ 077053478M§ 24/10/2006 09:11§ 36 1 B§ C SANT JOSEP, 7§ 30,05#
200600040123§ B -2792-WD§ FRANCO,JEAN CHRISTOPHE§ X5435844R§ 20/10/2006 11:21§ 36 1 A§ PL CORONA, 18§ 30,05#
200600043455§ -8894-BRD§ FUERTE*JULVE,ALBERTO§ 046770703L§ 29/11/2006 18:38§ 36 1 A§ C GIRONA, 59§ 30,05#
200600045599§ -8894-BRD§ FUERTE*JULVE,ALBERTO§ 046770703L§ 01/12/2006 19:26§ 36 1 B§ C PONENT, 6§ 30,05#
200600033965§ B -0310-VS§ GALLEGO*LUCERO,ROSA§ 052154820C§ 27/09/2006 09:36§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 13§ 30,05#
200600037329§ B -0310-VS§ GALLEGO*LUCERO,ROSA§ 052154820C§ 04/10/2006 16:49§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 17§ 30,05#
200600039231§ B -0310-VS§ GALLEGO*LUCERO,ROSA§ 052154820C§ 27/10/2006 11:06§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 8§ 30,05#
200600039434§ B -0310-VS§ GALLEGO*LUCERO,ROSA§ 052154820C§ 18/10/2006 18:41§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 13§ 30,05#
200600043869§ B -0310-VS§ GALLEGO*LUCERO,ROSA§ 052154820C§ 22/11/2006 10:10§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 8§ 30,05#
200600037734§ B -7254-UP§ GALLEGO*PAZ,JAVIER§ 046342706Y§ 16/10/2006 10:40§ 28 1 T§ AV SANT ESTEVE S/N ENTRADA AL PARKING§ 60,10#
200600046368§ § GARCIA*AMADOR,JOSE§ 034733894F§ 28/12/2006 10:00§ 81 4 H§ C MARIA SANS, 28§ 150,00#
200600045278§ B -8021-VY§ GARCIA*ARBEX,MARGARITA§ 046329929V§ 04/12/2006 08:35§ 36 1 A§ C GUAYAQUIL, 34§ 30,05#
200600033591§ -4761-DDV§ GARCIA*HOPPE,JORDI§ 047810010W§ 05/10/2006 10:42§ 32 1 D§ C AGUSTI VINYAMATA, 21§ 60,10#
200600040423§ -8781-CLY§ GARCIA*RODRIGUEZ,JOSE§ 028861194N§ 08/11/2006 11:05§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 23§ 90,15#
200600039525§ -6501-CPR§ GARCIA*SANCHEZ,LAURA§ 044984173Z§ 23/10/2006 18:16§ 36 1 A§ PL MALUQUER I SALVADOR, 11§ 30,05#
200600043719§ B -0454-UH§ GASCON*MARCO,ISABEL§ 043689061D§ 29/11/2006 11:09§ 36 1 A§ C PONENT, 19§ 30,05#
200600033284§ -4094-DZY§ GIMENEZ*AMAYA,ENRIQUE§ 044994870Q§ 28/09/2006 10:05§ 32 1 B19§ PL LLUIS PERPINYA, 28§ 90,15#
200600037960§ -4094-DZY§ GIMENEZ*AMAYA,ENRIQUE§ 044994870Q§ 19/10/2006 09:47§ 32 1 B19§ PL LLUIS PERPINYA, 26§ 90,15#
200600039021§ -4094-DZY§ GIMENEZ*AMAYA,ENRIQUE§ 044994870Q§ 26/10/2006 11:08§ 36 1 B§ C GIRONA, 13§ 30,05#
200600040716§ -6941-FBT§ GOMEZ*JIMENEZ,JUAN DE DIOS§ 074691608M§ 10/11/2006 20:25§ 32 1 B19§ TRAV FRANCESC TARAFA S/N§ 90,15#
200600039766§ B -2424-TU§ GONZALEZ*GIMENEZ,AVELINO§ 037278663X§ 31/10/2006 11:02§ 36 1 A§ C MARIA SANS, 1§ 30,05#
200600038123§ B -9172-FX§ GONZALEZ*HUERTAS,JUAN§ 039354566W§ 17/10/2006 16:25§ 32 1 A§ C ROSSELLO S/N§ 60,10#
200600030516§ -0350-DCK§ GONZALEZ*MENA,JORGE§ 053121578L§ 07/09/2006 10:30§ 32 1 B5§ C GIRONA, 52§ 90,15#
200600034432§ -0350-DCK§ GONZALEZ*MENA,JORGE§ 053121578L§ 25/09/2006 11:38§ 36 1 B§ C GIRONA, 54§ 30,05#
200600036085§ -0350-DCK§ GONZALEZ*MENA,JORGE§ 053121578L§ 08/09/2006 12:34§ 36 1 A§ PL MALUQUER I SALVADOR, 9§ 30,05#
200600033515§ B -5131-UZ§ GONZALEZ*MOLINA,ARANTZAZU§ 047619257B§ 29/09/2006 19:15§ 32 1 B5§ C GIRONA, 64§ 90,15#
200600037101§ B -5131-UZ§ GONZALEZ*MOLINA,ARANTZAZU§ 047619257B§ 11/10/2006 18:52§ 36 1 B§ C GIRONA, 41§ 30,05#
200600040701§ -1967-DFV§ GONZALEZ*PRIETO,PEDRO§ 036476311J§ 01/10/2006 20:40§ 32 1 F§ C ALMOGAVERS, 5§ 60,10#
200600039173§ -2845-CZS§ HAZARD,RODNEY GEORGE§ X5505452B§ 25/10/2006 10:52§ 36 1 A§ C AGUSTI VINYAMATA, 49§ 30,05#
200600039241§ -2845-CZS§ HAZARD,RODNEY GEORGE§ X5505452B§ 27/10/2006 11:31§ 36 1 B§ C GIRONA, 6§ 30,05#
200600039290§ -2845-CZS§ HAZARD,RODNEY GEORGE§ X5505452B§ 28/10/2006 13:00§ 36 1 B§ C GIRONA, 12§ 30,05#
200600041234§ -2845-CZS§ HAZARD,RODNEY GEORGE§ X5505452B§ 13/11/2006 17:29§ 36 1 B§ C MARIA SANS, 29§ 30,05#
200600041657§ -2845-CZS§ HAZARD,RODNEY GEORGE§ X5505452B§ 02/11/2006 12:30§ 36 1 A§ C LLIRI, 43§ 30,05#
200600041849§ -2845-CZS§ HAZARD,RODNEY GEORGE§ X5505452B§ 14/11/2006 10:33§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 18§ 30,05#
200600041984§ -2845-CZS§ HAZARD,RODNEY GEORGE§ X5505452B§ 10/11/2006 18:30§ 36 1 B§ C MARIA SANS, 5§ 30,05#
200600042005§ -2845-CZS§ HAZARD,RODNEY GEORGE§ X5505452B§ 02/11/2006 19:30§ 36 1 B§ C MARIA SANS, 21§ 30,05#
200600045346§ -6037-CMZ§ HERNANDEZ*BARONS,CANCEPCION§ 039310189S§ 07/12/2006 13:20§ 36 1 B§ C PRINCESA, 33§ 30,05#
200600038657§ B -4531-VZ§ HIDALGO*TRIGUERO,JOSE ANTONIO§ 077290025C§ 31/10/2006 16:53§ 32 1 A§ C ROSSELLO, 57§ 60,10#
200600039105§ B -1997-TS§ IMEDIO*BERNARDO,MANUEL§ 052142981A§ 30/10/2006 16:53§ 36 1 A§ PL PAU CASALS, 13§ 30,05#
200600023690§ B -7441-UM§ INDUSTRIAS MONTAJES ELECTRICOS NOVENTA Y NUEVE,SL§ B62000831§ 21/09/2006 00:00§ 72 3 1§ C JOSEP UMBERT S/N ROTONDA§ 300,51#
200600032540§ -9198-DXJ§ INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT SL§ B60921533§ 11/11/2006 00:00§ 72 3 1§ C CASTELLA, 6§ 300,51#
200600041127§ L -2530-M§ JIMENEZ*HERNANDEZ,EMILIO§ 039612999F§ 09/11/2006 12:37§ 36 1 B§ C BARCELONA, 78§ 30,05#
200600043609§ -5724-DNC§ JIMENEZ*PARDO,RAMONA§ 053735999H§ 23/11/2006 11:56§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 18§ 30,05#
200600044049§ -5724-DNC§ JIMENEZ*PARDO,RAMONA§ 053735999H§ 30/11/2006 12:59§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 10§ 30,05#
200600044124§ -5724-DNC§ JIMENEZ*PARDO,RAMONA§ 053735999H§ 16/11/2006 11:47§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 10§ 30,05#
200600045762§ -5724-DNC§ JIMENEZ*PARDO,RAMONA§ 053735999H§ 07/12/2006 12:27§ 36 1 A§ C JOSEP MARIA RUERA, 21§ 30,05#
200600042419§ -5200-BPP§ JURADO*CASTRO,FRANCISCO MANUEL§ 038799015Q§ 18/11/2006 20:55§ 32 1 B19§ C LOPE DE VEGA S/N AMB C GIRONA§ 90,15#
200600046199§ B -6752-VW§ KETAMI,ABDEMAULA§ X1201875X§ 23/12/2006 03:55§ 154 1 6§ C JOAN PRIM S/N AMB VALENCIA§ 85,71#
200600033393§ B -4590-PN§ KHATALA,SALIM§ X3990222K§ 01/10/2006 10:38§ 32 1 A§ C RAMON LLULL S/N CANTONADA PASSEIG DE L§ 60,10#
200600043460§ -0371-BXN§ LACARCEL*VENCE,MARCOS§ 052168054Y§ 29/11/2006 19:32§ 36 1 B§ C GIRONA, 6§ 30,05#
200600043800§ -0371-BXN§ LACARCEL*VENCE,MARCOS§ 052168054Y§ 20/11/2006 19:23§ 36 1 B§ C GIRONA, 4§ 30,05#
200600045401§ -0371-BXN§ LACARCEL*VENCE,MARCOS§ 052168054Y§ 11/12/2006 18:40§ 36 1 A§ C GIRONA, 4§ 30,05#
200600038722§ B -1326-UH§ LAMHARTI,MOHAMMED§ X4463112P§ 03/11/2006 19:59§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 81§ 90,15#
200600038055§ B -6380-WZ§ LEON*ZAPATA,JOSE§ 037660577D§ 24/10/2006 13:21§ 32 1 D§ PG MUNTANYA, 25§ 60,10#
200600038320§ B -6380-WZ§ LEON*ZAPATA,JOSE§ 037660577D§ 25/10/2006 11:26§ 32 1 D§ PG MUNTANYA, 25§ 60,10#
200600042793§ B -6380-WZ§ LEON*ZAPATA,JOSE§ 037660577D§ 28/11/2006 12:05§ 32 1 D§ PG MUNTANYA, 25§ 60,10#
200700000101§ B -6380-WZ§ LEON*ZAPATA,JOSE§ 037660577D§ 27/12/2006 17:06§ 18 2 2§ PL CONSTITUCIO S/N§ 150,00#
200600030423§ -0524-BBV§ LLAMAS*HERAS,JUAN§ 025259657E§ 05/09/2006 09:50§ 32 1 B4§ C ESTEVE GARRELL S/N§ 90,00#
200600042800§ -8948-BFY§ LLERINS*MAGRANE,SILVIA§ 038104517A§ 27/11/2006 11:27§ 18 2 2§ C JOSEP UMBERT S/N§ 150,00#
200600037741§ B -0354-VC§ LOPEZ*GARCIA,FRANCISCO JOSE§ 036512917A§ 16/10/2006 11:20§ 32 1 E§ C NAVARRA, 40§ 60,10#
200600043454§ -6914-FDC§ LOPEZ*MATA,MARIA TERESA§ 041370300Q§ 29/11/2006 18:36§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 13§ 30,05#
200600043504§ B -1463-WW§ LOPEZ*MATA,MARIA TERESA§ 041370300Q§ 18/11/2006 18:13§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 16§ 30,05#
200600043533§ -6914-FDC§ LOPEZ*MATA,MARIA TERESA§ 041370300Q§ 21/11/2006 18:28§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 19§ 30,05#
200600043948§ -6914-FDC§ LOPEZ*MATA,MARIA TERESA§ 041370300Q§ 24/11/2006 17:58§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 10§ 30,05#
200600044487§ -6914-FDC§ LOPEZ*MATA,MARIA TERESA§ 041370300Q§ 22/11/2006 18:49§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 19§ 30,05#
200600044675§ B -1463-WW§ LOPEZ*MATA,MARIA TERESA§ 041370300Q§ 25/11/2006 12:19§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 18§ 30,05#
200600045133§ B -1463-WW§ LOPEZ*MATA,MARIA TERESA§ 041370300Q§ 09/12/2006 12:40§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 16§ 30,05#
200600045288§ B -1463-WW§ LOPEZ*MATA,MARIA TERESA§ 041370300Q§ 02/12/2006 11:58§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 12§ 30,05#
200600045780§ -6914-FDC§ LOPEZ*MATA,MARIA TERESA§ 041370300Q§ 09/12/2006 08:56§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 16§ 30,05#
200600042802§ B -5708-MT§ LOPEZ*YUSTE,ENRIQUE§ 036923719W§ 30/11/2006 14:40§ 32 1 R§ RECINTE HOSPITAL§ 60,10#
200600044874§ B -5834-LK§ LUQUE*CAÑETE,JOSE§ 036963451J§ 16/11/2006 17:20§ 81 2 F§ C JOSEP FONTDEVILA S/N AMB VIDAL I JUMBE§ 150,00#
200600038536§ B -3155-WK§ MADERA*JIMENEZ,ANTONIO§ 053122565V§ 02/11/2006 20:18§ 32 1 B19§ C FIGUERES S/N§ 90,15#
200600038746§ B -3155-WK§ MADERA*JIMENEZ,ANTONIO§ 053122565V§ 03/11/2006 20:30§ 32 1 B19§ C FIGUERES, 2§ 90,15#
200600042495§ -1331-DVR§ MARTIN*QUERPACHE,M ISABEL§ 053120069M§ 23/11/2006 19:15§ 154 1 6§ C FRANCESC TARAFA, 2§ 85,71#
200600038273§ VA-7308-AJ§ MARTIN*SOBA,BLANCA ESTHER§ 012395145P§ 26/10/2006 11:42§ 32 1 A§ AV SANT ESTEVE, 35§ 60,10#
200600038453§ VA-7308-AJ§ MARTIN*SOBA,BLANCA ESTHER§ 012395145P§ 30/10/2006 14:32§ 32 1 F§ C NAVARRA, 75§ 60,10#
200600033362§ B -8166-MW§ MARTINEZ*ANTON,ZACARIAS§ 077305767F§ 29/09/2006 11:11§ 32 1 B5§ C ALFONS IV, 15§ 90,15#
200700000359§ -3235-DJS§ MARTINEZ*MESAS,MANUEL§ 035012682N§ 05/01/2007 19:05§ 146 A 1§ CTRA MASNOU S/N AMB CAMI DE CAN BASSA§ 150,00#
200600028678§ -4308-DYJ§ MARTINEZ*OROZCO,OLGA MARIA§ X3817923S§ 24/08/2006 19:55§ 146 A 1§ C ROGER DE FLOR, 2§ 150,00#
200600039322§ -3609-CLX§ MARTINEZ*RAMIREZ,CRISTINA§ 053026886H§ 31/10/2006 10:11§ 36 1 A§ C MENENDEZ PELAYO, 13§ 30,05#
200600036514§ B -7438-OX§ MARTINEZ*SANCHEZ,NURIA§ 052151470M§ 10/10/2006 16:49§ 36 1 A§ C MURALLA, 18§ 30,05#
200600033581§ -3988-CDG§ MATEO*CARO,MONICA§ 046802200Y§ 03/10/2006 12:19§ 32 1 D§ C AGUSTI VINYAMATA S/N CANTONADA C/ TETU§ 60,10#
200600033214§ B -1066-NT§ MATEO*CASTILLO,MANUEL§ 052146198T§ 26/09/2006 09:20§ 32 1 A§ C ROGER DE FLOR, 87§ 60,10#
200600038080§ -2200-DWW§ MAURI*ROVIRA,NURIA§ 052169992N§ 27/09/2006 10:52§ 32 1 B19§ C ISABEL DE VILLENA, 16§ 90,15#
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200600041218§ -7819-BLB§ MENESES*AMATE,MARINA§ 043437119D§ 13/11/2006 11:16§ 36 1 B§ C SANT JOSEP, 7§ 30,05#
200600040689§ -3338-BFD§ MIRALLES*CAPDEVILA,PEDRO§ 041056658W§ 13/11/2006 17:06§ 32 1 B19§ C ALFONS IV, 37§ 90,15#
200600039468§ -3753-BJX§ MOLINA*BUSTO,SANTIAGO§ 046030270W§ 18/10/2006 10:29§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 1§ 30,05#
200600039246§ B -4115-VG§ MONCAU*BASA,CARME§ 077074919X§ 27/10/2006 11:39§ 36 1 A§ C JOSEP MARIA RUERA, 23§ 30,05#
200600044507§ B -4115-VG§ MONCAU*BASA,CARME§ 077074919X§ 23/11/2006 19:33§ 36 1 A§ C PONENT, 21§ 30,05#
200600038590§ B -2749-OJ§ MORENO*HERRERA,JOSE LUIS JESUS§ 039026696C§ 26/10/2006 17:00§ 32 1 A§ C JOSEP MARIA SAGARRA, 86§ 60,10#
200600040082§ -9113-FCX§ MOYA*IRIBARREN,M VICTORIA§ 043413844X§ 20/10/2006 17:31§ 36 1 B§ C PONENT, 26§ 30,05#
200600046201§ -9467-DXH§ MUÑOZ*MINGOYA,ERIC§ 053031790T§ 17/12/2006 04:40§ 21 4 1§ CTRA RONDA SUD S/N§ 601,01#
200600036541§ -5322-BCT§ NAOUMI,MOULAY AHMED§ X2879406J§ 10/10/2006 18:51§ 36 1 B§ C GIRONA, 47§ 30,05#
200600037732§ -7410-CNR§ OTERO*BARREIRO,FERNANDO§ 036025006Z§ 16/10/2006 11:42§ 32 1 B19§ AV ENRIC PRAT DE LA RIBA, 5§ 90,15#
200600039397§ B -0803-PT§ PACHON*BARTOLOME,JUAN JOSE§ 052149792Y§ 20/10/2006 18:29§ 36 1 B§ C SANT JOSEP, 5§ 30,05#
200600038887§ -6101-DMC§ PACIENCIA*RIVERA,MANUEL§ 077289424V§ 07/11/2006 12:54§ 32 1 B5§ AV SANT ESTEVE, 73§ 90,15#
200600038633§ -9606-CSP§ PADILLA*ALONSO,YOLANDA§ 077306218K§ 31/10/2006 10:54§ 32 1 D§ AV SANT ESTEVE, 14§ 60,10#
200600040374§ B -4654-VP§ PAGLIA,IVONNE TERESITA§ X3151413E§ 01/11/2006 13:01§ 32 1 A§ C AGUSTINA D'ARAGO, 16§ 60,10#
200600045089§ B -7469-TX§ PANIAGUA*LUCERO,JUAN JOSE§ 052150678H§ 05/12/2006 12:54§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 4§ 30,05#
200600033733§ B -1007-OM§ PARRAMON*COMPAÑO,SANDRA§ 052148802M§ 19/09/2006 10:06§ 36 1 A§ C POMPEU FABRA, 11§ 30,05#
200600034873§ B -1007-OM§ PARRAMON*COMPAÑO,SANDRA§ 052148802M§ 16/09/2006 10:59§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 5§ 30,05#
200600043404§ -9903-CJC§ PASTO*ARDITE,ISIDRE§ 046404825W§ 28/11/2006 13:36§ 36 1 B§ C MARIA SANS, 25§ 30,05#
200600043685§ -9903-CJC§ PASTO*ARDITE,ISIDRE§ 046404825W§ 30/11/2006 09:41§ 36 1 C§ C GIRONA, 4§ 30,05#
200600043702§ -9903-CJC§ PASTO*ARDITE,ISIDRE§ 046404825W§ 29/11/2006 11:53§ 36 1 B§ C MARIA SANS, 29§ 30,05#
200600044191§ -9903-CJC§ PASTO*ARDITE,ISIDRE§ 046404825W§ 27/11/2006 11:54§ 36 1 B§ C AGUSTI VINYAMATA, 33§ 30,05#
200600044437§ -9903-CJC§ PASTO*ARDITE,ISIDRE§ 046404825W§ 21/11/2006 12:06§ 36 1 B§ C MARIA SANS, 27§ 30,05#
200600044475§ -9903-CJC§ PASTO*ARDITE,ISIDRE§ 046404825W§ 22/11/2006 13:27§ 36 1 B§ C MARIA SANS, 21§ 30,05#
200600039019§ -9459-DWK§ PEDREROL*VILLARROYA,MARIA DEL MAR§ 046734779K§ 26/10/2006 11:07§ 36 1 B§ C JAUME BALMES, 4§ 30,05#
200600039120§ -9459-DWK§ PEDREROL*VILLARROYA,MARIA DEL MAR§ 046734779K§ 30/10/2006 17:16§ 36 1 C§ C POMPEU FABRA, 7§ 30,05#
200600041097§ B -9400-SJ§ PELEGRINA*FERNANDEZ,ANA§ 033903385M§ 16/11/2006 08:45§ 33 2 1§ C MIQUEL RICOMA, 42§ 45,08#
200600038160§ B -9532-VP§ PEREZ*SOLA,CARLOS JAVIER§ 046602504L§ 24/10/2006 11:35§ 32 1 B19§ C BARTOMEU BRUFALT S/N§ 90,15#
200600033304§ -1730-DLN§ PIFERRER*PLA,NEUS§ 052155661X§ 25/09/2006 10:56§ 32 1 B4§ C ROGER DE FLOR S/N§ 90,00#
200600037117§ -3915-CCJ§ PORTRAT,JEAN§ X1001658P§ 11/10/2006 11:36§ 36 1 B§ C MURALLA, 16§ 30,05#
200600041759§ -3915-CCJ§ PORTRAT,JEAN§ X1001658P§ 08/11/2006 17:59§ 36 1 B§ C MURALLA, 17§ 30,05#
200600036838§ -2086-BRL§ POUS*BONA,LUIS§ 077999137L§ 14/10/2006 18:05§ 36 1 A§ C SANT JAUME, 14§ 30,05#
200600037400§ -3258-DWJ§ PRADES MOTOR GRANOLLERS, SA§ A59745687§ 14/12/2006 00:00§ 72 3 1§ C PONENT, 30§ 300,51#
200600041621§ B -4779-VV§ PUIG*FERRER,JUAN§ 036480210W§ 03/11/2006 18:40§ 36 1 A§ C BRUNIQUER, 2§ 30,05#
200600043935§ -9295-BYS§ PUIG*GINESTA,JORDI§ 079271925X§ 24/11/2006 17:08§ 36 1 B§ C JOAN PRIM, 34§ 30,05#
200600032906§ § RAMON TIO E HIJO, SL§ B59173971§ 29/08/2006 12:40§ 81 2 A§ PL PAU CASALS, 18§ 150,00#
200600039331§ -7204-CYB§ REQUENA*SALVADOR,ADORACION§ 027222201E§ 28/10/2006 17:17§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 30§ 30,05#
200600036963§ -5483-BNN§ REYES*ZORZANO,M TERESA§ 052155730X§ 06/10/2006 12:15§ 36 1 B§ C PONENT, 18§ 30,05#
200600040003§ -5483-BNN§ REYES*ZORZANO,M TERESA§ 052155730X§ 17/10/2006 18:23§ 36 1 B§ C CATALUNYA, 15§ 30,05#
200600042322§ -5483-BNN§ REYES*ZORZANO,M TERESA§ 052155730X§ 02/11/2006 10:27§ 36 1 B§ C CATALUNYA, 25§ 30,05#
200600038760§ B -0277-NL§ RIBELLES*LOPEZ,JOSE§ 046009227G§ 05/11/2006 15:35§ 32 1 M§ C JORDI CAMP, 60§ 60,10#
200600044689§ -0560-BGL§ RICART*JOSE,MONTSERRAT§ 037726005W§ 25/11/2006 13:22§ 36 1 B§ PL CORONA, 19§ 30,05#
200600038233§ B -0357-VH§ RIVAS*ROMAN,RAFAEL§ 075321295K§ 25/10/2006 10:42§ 32 1 B5§ AV ENRIC PRAT DE LA RIBA, 43§ 90,15#
200600041006§ -3929-CPR§ ROCA*BAULIES,ANTONIO§ 043690642A§ 19/11/2006 18:46§ 32 1 B19§ C JUAN DE LA CIERVA, 7§ 90,15#
200600036560§ -8867-CKV§ ROCA*COLL,JOSE§ 077252386D§ 13/10/2006 11:51§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 15§ 30,05#
200600039113§ B -1708-IV§ RONDAN*GONZALEZ,MARIA JOSE§ 053080879F§ 30/10/2006 17:42§ 36 1 A§ C PRINCESA, 24§ 30,05#
200600045694§ B -5030-OZ§ RUBIO*BELMONTE,SANDRA§ 046137215C§ 02/12/2006 13:29§ 36 1 A§ C MURALLA, 19§ 30,05#
200600043409§ -2993-CCH§ RUIZ*BELIO,SANDRA§ 018167633W§ 28/11/2006 17:56§ 36 1 B§ C GIRONA, 11§ 30,05#
200600040494§ B -1316-MT§ SABITI,FATHIA§ X4495568B§ 08/11/2006 15:16§ 32 1 A§ C GABRIEL FERRATER S/N§ 60,10#
200600038584§ -5353-DKC§ SALVADOR*HERNANDEZ,FRUCTUOSO§ 052177478T§ 25/10/2006 19:23§ 32 1 F§ C HOSPITAL, 22§ 60,10#
200600044523§ B -7295-OG§ SANCHEZ*CACERES,ANTONIO§ 077260681R§ 24/11/2006 10:32§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 60§ 30,05#
200600035471§ -6275-CTV§ SANCHEZ*CANOVAS,GEMMA§ 047809998J§ 25/09/2006 10:12§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 1§ 30,05#
200600035759§ -6275-CTV§ SANCHEZ*CANOVAS,GEMMA§ 047809998J§ 22/09/2006 09:02§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 18§ 30,05#
200600037870§ B -6051-VB§ SANCHEZ*CARRILLO,SUSANA§ 077740770B§ 19/10/2006 11:16§ 32 1 D§ AV SANT ESTEVE, 5§ 60,10#
200600041954§ B -3540-XB§ SANCHEZ*VELASCO,JOSE§ 077081331M§ 10/11/2006 12:54§ 36 1 B§ C GIRONA, 11§ 30,05#
200600039325§ -6178-DLX§ SANCHO*AGUILAR,EMILIA§ 012180376J§ 31/10/2006 10:27§ 36 1 A§ C SANT JOSEP, 31§ 30,05#
200600039023§ -2426-FBF§ SANTIAGO*CASTRO,JUAN§ 047162453X§ 26/10/2006 11:09§ 36 1 A§ C PRINCESA, 26§ 30,05#
200600041429§ -8807-CGM§ SERRA*ARIAS,PABLO§ 053120399J§ 13/11/2006 17:15§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 1§ 30,05#
200600041956§ -8807-CGM§ SERRA*ARIAS,PABLO§ 053120399J§ 10/11/2006 16:41§ 36 1 A§ PL CORONA, 21§ 30,05#
200600039986§ -2634-CMD§ SERRANO*GRAS,OSCAR§ 047708809R§ 17/10/2006 10:28§ 36 1 A§ C POMPEU FABRA, 5§ 30,05#
200600041187§ -2634-CMD§ SERRANO*GRAS,OSCAR§ 047708809R§ 14/11/2006 09:59§ 36 1 A§ C BRUNIQUER, 5§ 30,05#
200600045191§ B -3492-TT§ SUBIRANA*CAMPA,ROSA MARUA§ 035051927L§ 15/12/2006 17:00§ 36 1 A§ C MARE DE DEU DE NURIA, 4§ 30,05#
200600037451§ -4514-FBJ§ SUSANY*LOPEZ,RAMON SERGIO§ 053123725G§ 05/10/2006 17:48§ 36 1 A§ C GIRONA, 74§ 30,05#
200600038162§ B -9162-LM§ SUSANY*LOPEZ,RAMON SERGIO§ 053123725G§ 24/10/2006 12:01§ 32 1 B19§ C BARTOMEU BRUFALT, 38§ 90,15#
200600038759§ -4514-FBJ§ SUSANY*LOPEZ,RAMON SERGIO§ 053123725G§ 04/11/2006 16:25§ 32 1 B19§ C ISABEL DE VILLENA S/N CANTONADA C/ PRI§ 90,15#
200600040260§ B -9162-LM§ SUSANY*LOPEZ,RAMON SERGIO§ 053123725G§ 19/10/2006 13:39§ 36 1 A§ C GIRONA, 1§ 30,05#
200600037898§ -1946-FCH§ TABIYES PEDROSA,SL§ B63601165§ 11/11/2006 00:00§ 72 3 1§ C BRASIL, 100§ 300,51#
200600041252§ -8351-DNF§ TABORDA,CARLOS ALBERTO§ X5343086W§ 14/11/2006 17:14§ 36 1 B§ C MARE DE DEU DE NURIA, 14§ 30,05#
200600033535§ -2360-CFX§ TALAVERA*CASTANY,M ANGELES§ 077297964R§ 04/10/2006 10:00§ 32 1 B5§ PL MALUQUER I SALVADOR, 9§ 90,15#
200600037924§ B -8812-UJ§ TARANCON*JORGE,ROSA MARIA§ 038493352T§ 18/10/2006 10:55§ 32 1 D§ AV SANT ESTEVE, 20§ 60,10#
200600046185§ B -6646-WP§ TELLEZ*SANCHEZ,BENITO§ 036533886L§ 21/12/2006 13:01§ 32 1 B19§ C M.DEU MONTSERRAT S/N§ 90,15#
200600038770§ B -4209-NB§ TONGO,DAVID§ X2906544B§ 06/11/2006 12:22§ 32 1 B5§ C GIRONA, 72§ 90,15#
200600039215§ -8951-CHZ§ VEGA DE LA*SOLER,LUIS BERNARDO§ 046732379J§ 26/10/2006 17:17§ 36 1 A§ C CONESTABLE DE PORTUGAL, 4§ 30,05#
200600032876§ -8909-FCB§ VEGAHAZAS*REBOLLO,JAIME§ 033511008P§ 14/09/2006 16:40§ 32 1 A§ C JOSEP MARIA SAGARRA, 94§ 60,10#
200600037576§ -4899-BGG§ VELASCO*LOZANO,ANTONIO§ 074623591E§ 03/10/2006 10:32§ 36 1 B§ PL PAU CASALS, 13§ 30,05#
200600044372§ -3445-CRH§ VERICAT*REUS,MERITXELL§ 052166165A§ 18/11/2006 09:57§ 36 1 B§ C SANT JAUME, 16§ 30,05#
200600040141§ -9415-DTD§ VIDAL*SUESCUN,JESUS§ 037684026K§ 24/10/2006 17:58§ 36 1 A§ C JAUME BALMES, 16§ 30,05#
200600040246§ -9415-DTD§ VIDAL*SUESCUN,JESUS§ 037684026K§ 24/10/2006 10:06§ 36 1 A§ C REC, 27§ 30,05#
200600037689§ -8497-DNL§ YAGUACHI*DAVILA WINSTON,RODRIGO§ X4288051T§ 15/10/2006 11:42§ 32 1 A§ C RAMON LLULL S/N ROTONDA§ 60,10#
200600045148§ -4940-BBJ§ ZARDOYA*VAL DEL,MARIA PILAR§ 038845820Q§ 11/12/2006 11:56§ 36 1 B§ C PONENT, 1§ 30,05#
200600042816§ -5599-CBS§ ZBAIDA*HAMZAOUI,OTMANE§ 047810959P§ 04/12/2006 20:59§ 32 1 B19§ C PUIGGRACIOS S/N§ 90,15#
200600037231§ -2327-FCJ§ ZHENG,JUNGIAN§ X2067681G§ 10/10/2006 10:57§ 36 1 B§ PL CORONA, 1§ 30,05#

Granollers, 13 de març de 2007.
El Secretari General accidental, Josep M.

Amorós i Bosch.

022007008251
A

L'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI

A causa de que no ha estat possible realit-
zar la notificació corresponent i d'acord amb
el que disposa l'art. 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, modificada per la llei
4/99, de Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es notifica:

Sr. Francisco J. Jiménez Osorio.
Av. Amèrica, 79 12è 1a.
08907 l'Hospitalet.
L'Hospitalet, 26 de febrer de 2006.
En relació al procediment que s'instrueix

per la Secció de Salut Pública i Consum,

motivat per les precàries condicions higièni-
ques i sanitàries del local ubicat al carrer Av.
Amèrica, 79 12è 1a. de L'Hospitalet, del qual
vostè és propietari (expedient SA 10/ 2007),
s'ha proposat ordenar-li que, dins el termini
de 10 dies comptadors des de la notificació,
realitzi les següents activitats:

* Retirada de brossa, de deixalles i andrò-
mines.
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* Neteja de l'habitatge.
* Desinfecció, desinsectació i desratitza-

ció, si s'escau.
Tot això, amb apercebiment d'execució

subsidiària de l'ordenat a càrrec i costa de
l'executat en el cas de no complir el que se li
ordena en el temps indicat. Una vegada rea-
litzades les activitats ordenades, s'haurà de
justificar documentalment davant el Departa-
ment de Salut Pública in Consum de l'Ajunta-
ment.

2. Als efectes previstos en l'art. 84 de la
Llei 30/1992, modificada per Llei 4/1999, de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú,
li signifiquem que l'expedient resta a la seva
disposició en aquestes oficines municipals
situades al C/ Cobalt, 57-59, 2n pis (telèfon
93.338.44.95) abans de redactar la proposta
de resolució, perquè en el termini de 10 dies
hàbils pugui formular al·legacions i presentar
documents i justificacions que consideri per-
tinents en defensa del seu dret.

L'Hospitalet de Llobregat, 8 de març de
2007.

La Cap de la Secció de Salut Pública i
Consum, Mercedes Loperena Zubeldia.

022007007295
A

L'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI

A causa de que no ha estat possible realit-
zar la notificació corresponent i d'acord amb
el que disposa l'art. 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, modificada per la Llei
4/99, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es notifica:

Sr. Juan Camacho Ruano.
C/ Pubilla Casas, 19 entl. 2a.
08906 l'Hospitalet.
L'Hospitalet, 26 de febrer de 2006.

En relació al procediment que s'instrueix
per la Secció de Salut Pública i Consum,
motivat per les precàries condicions higièni-
ques i sanitàries del local ubicat al carrer Av.
América, 79 12è 1a. de L'Hospitalet, del qual
vostè és propietari (expedient SA 11/2007),
s'ha proposat ordenar-li que, dins el termini
de 10 dies comptadors des de la notificació,
realitzi les següents activitats:

* Retirada de brossa, de deixalles i andrò-
mines.

* Neteja de l'habitatge.
* Desinfecció, desinsectació i desratitza-

ció, si s'escau.
Tot això, amb apercebiment d'execució

subsidiària de l'ordenat a càrrec i costa de
l'executat en el cas de no complir el que se li
ordena en el temps indicat. Una vegada rea-
litzades les activitats ordenades, s'haurà de
justificar documentalment davant el Departa-
ment de Salut Pública in Consum de l'Ajunta-
ment.

2. Als efectes previstos en l'art. 84 de la
Llei 30/1992, modificada per Llei 4/1999, de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú,
li signifiquem que l'expedient resta a la seva
disposició en aquestes oficines municipals
situades al C/ Cobalt, 57-59, 2n pis (telèfon
93.338.44.95) abans de redactar la proposta
de resolució, perquè en el termini de 10 dies
hàbils pugui formular al·legacions i presentar
documents i justificacions que consideri per-
tinents en defensa del seu dret.

L'Hospitalet de Llobregat, 8 de març de
2007.

La Cap de la Secció de Salut Pública i
Consum, Mercedes Loperena Zubeldia.

022007007301
A

Igualada

EDICTE

Es fa saber que per motius del trasllat de

les oficines provisionals de l'Ajuntament d'I-
gualada de l'edifici Amèlior a l'edifici de la
plaça de l'Ajuntament, l'obertura de pliques
del concurs del servei de neteja del mercat
municipal de La Masuca, prevista per el dia
26 de març de 2007 a les 13 hores, serà ajor-
nada fins el dia 28 de març de 2007 a les 13
hores a la Sala de Comissions de l'Ajunta-
ment d'Igualada (Plaça de l'Ajuntament núm.
1).

Igualada, 15 de març de 2007.
L'Alcalde, Jordi Aymamí i Roca.

022007008239
A

Llinars del Vallès

ANUNCI

Anunci urgent de l'Ajuntament de Llinars
del Vallès sobre correcció d'una errada en
l'anunci publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 52 d'1 de març de 2007 refe-
rent a la licitació de les obres de construcció
de la plaça de l'àrea central - Est de Llinars
del Vallès.

En l'apartat 8, on diu:
"Vint-i-sis dies (26) naturals a partir del dia

següent de l'última publicació de l'anunci
corresponent en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya".

Ha de dir:
"Vint-i-sis dies (26) naturals a partir del dia

següent de l'última publicació de l'anunci
corresponent en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA".

Llinars del Vallès, 15 de març de 2007.
L'Alcalde, Martí Pujol Casals.

022007008242
A

Malgrat de Mar

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data
15 de març de 2007, adoptà entre d'altres el
següent acord:

Primer. - Aprovar inicialment el "Projecte
sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i
estassada del sotabosc en la franja perimetral
de baixa combustibilitat de la urbanització
Ciutat Jardí", tramès per l'Ajuntament de
Palafolls, pel que fa als terrenys inclosos dins
del terme municipal de Malgrat de Mar.

Segon. - Sotmetre a informació pública
l'esmentat projecte mitjançant la publicació
d'anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA, en un dels diaris de més circulació de la

província, així com en el tauler d'edictes de
la Corporació i en la pàgina web municipal,
als efectes de que durant el termini de trenta
dies, comptat a partir de la darrera publica-
ció, els interessats puguin consultar l'expe-
dient i formular les al·legacions que conside-
rin pertinents.

Tercer. - Declarar la utilitat pública i la
necessitat d'ocupació dels terrenys afectats
per l'execució d'aquest projecte en el terme
de Malgrat de Mar.

Quart. - Aprovar inicialment la relació
concreta i individualitzada dels béns i drets
de necessària ocupació per a l'execució d'a-
quest projecte, als efectes establerts a la Llei
d'Expropiació Forçosa (art. 15 i següents),
que s'inclou com annex.

Cinquè. - Exposar al públic la relació de
béns i drets de necessària ocupació per l'exe-
cució d'aquest projecte aprovada inicial-
ment, durant un període quinze dies a comp-
tar des de la publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, mitjançant la inserció d'anuncis
en aquest diari oficial, a La Vanguardia, i tau-
ler d'edictes de l'Ajuntament, per tal de que
puguin formular-se al·legacions per part de
titulars drets i interessos legítims sobre aquest
bé.

Sisè. - Notificar individualment aquest
acord als interessats que consten a la relació
de béns i drets, amb l'advertiment que poden
aportar les dades necessàries per rectificar
possibles errors, o oposar-se, per raons de
fons o forma, a la necessitat d'ocupació dels
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béns afectats per l'expropiació, d'acord amb
el que preveu l'article 19 de la Llei d'Expro-
piació Forçosa. També es requereix als inte-
ressats per tal de que, dins el termini de 10
dies hàbils des de la recepció de les oportu-
nes notificacions, acreditin davant d'aquest
Ajuntament la titularitat dels béns o drets
amb la presentació de l'escriptura pública o
certificat del Registre de la Propietat.

Setè. - Expressar als propietaris de terrenys

afectats la voluntat municipal de consensuar
la indemnització per les ocupacions dels
terrenys necessaris per l'execució del projec-
te esmentat, mitjançant la signatura dels con-
venis pertinents.

Vuitè. - Sol·licitar al Registrador de la Pro-
pietat de Pineda de Mar, l'emissió del certifi-
cat de titularitat, càrregues i gravàmens, als
efectes de la nota marginal prevista en l'art.
32 del Reglament Hipotecari respecte de les

finques incloses en la relació de béns i drets
aprovada.

Novè. - Notificar aquest acord a l'Entitat
Urbanística de Conservació de Ciutat Jardí.

Desè. - Facultar a la Sra. Alcaldessa per a
l'execució d'aquests acords i signatura dels
convenis i a la regidora de medi ambient per
la negociació de la indemnització.

ANNEX#

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA SERVITUD FORÇOSA PER L'EXECUCIÓ DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ DE LA URBANITZACIÓ CIUTAT JARDÍ EN EL

TERME MUNICIPAL DE MALGRAT DE MAR#

CODI 
TRAM §

POLÍGON 
PARCEL·LA§TITULAR I DOMICILI§ CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA§

SUPERFÍCIE AFECTADA
PER  LA SERVITUD

D'ACCÉS I TREBALLS
DE NETEJA#

13A§ 1/ 41§ RAMON CATALÀ FRADERA§ SÒL NO URBANITZABLE. ZONA DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ FORESTAL § 1.820 M2#
13B§ 1/ 43§ FONT ROIG, SL§ SÒL NO URBANITZABLE. ZONA DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ FORESTAL § 3.290 M2#
13C 
14A§

1/ 36§ JUAN GELPÍ CASTELLÀ§ SÒL NO URBANITZABLE. ZONA DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ FORESTAL 
I SISTEMA DE PROTECCIÓ DE RIBERA I DELTA§

295 M2
1.173 M2#

CODI 
TRAM §

POLÍGON 
PARCEL·LA§TITULAR I DOMICILI§ CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA§

SUPERFÍCIE AFECTADA
PER  LA SERVITUD

D'ACCÉS I TREBALLS
DE NETEJA#

14B§ 1/ 37§ M. CARMEN GELPÍ CASTELLÀ§ SÒL NO URBANITZABLE. ZONA DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ FORESTAL§ 1.280 M2#
14C§ 1/ 39§ RAMON CATALÀ FRADERA§ SÒL NO URBANITZABLE ZONA DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ FORESTAL§ 2.734 M2#

Malgrat de Mar, 16 de març de 2007.
L'Alcaldessa, Conxita Campoy i Martí.

022007008157
A

Martorelles

ANUNCI

L'Alcalde President de l'Ajuntament de
Martorelles fa públic que, contra l'acord
adoptat per la Corporació en sessió plenària
del dia 16 de febrer de 2007, d'aprovació ini-
cial del Pressupost General de l'Ajuntament
de Martorelles i les seves bases d'execució
per a l'exercici de 2007, així com la plantilla
que comprèn tots els llocs de treball reservats
al personal funcionari, laboral i eventual,
s'han presentat dues reclamacions. Aquestes
reclamacions han estat resoltes pel ple de
l'Ajuntament, en sessió extraordinària del dia
15 de març de 2007. També s'han acordat
unes rectificacions d'error, a l'empara de l'ar-
ticle 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Es transcriu a continuació el resum del
pressupost, per capítols, de conformitat amb
el que disposa l'article 169.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'a-
prova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i la plantilla orgànica de
conformitat amb allò que disposa l'article 28
del Reglament de personal al servei de les
entitats locals.

Capítol§ Descripció§ EUR#

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS#
I§ Despeses de personal§ 2.389.625,00#
II§ Despeses corrents i de serveis§ 2.457.600,00#

Capítol§ Descripció§ EUR#

III§ Interessos de préstecs§ 107.705,00#
IV§ Transferències corrents§ 404.450,00#
VI§ Inversions§ 2.803.620,00#
VII§ Transferències de capital§ 60.700,00#
IX§ Variació passius financers§ 532.300,00#
§ Total pressupost de despeses§ 8.756.000,00#

ESTAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS#
I§ Impostos directes§ 3.156.025,00#
II§ Impostos indirectes§ 430.000,00#
III§ Taxes i altres ingressos§ 1.564.800,00#
IV§ Transferències corrents§ 1.212.455,00#
V§ Ingressos patrimonials§ 75.000,00#
VII§ Transferències de capital§ 1.564.620,00#
IX§ Variació passius financers§ 753.100,00#
§ Total pressupost d'ingressos§ 8.756.000,00#

PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2007

1. FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE
MARTORELLES

1.1. Escala d'Administració General
1.1.1. Subescala Tècnic Grau Superior.
Denominació: Tècnic d'Administració

General - TAG.
Grup A, 1 plaça. Situació: excedència

(NLT 19).
Denominació: Arxiver Grup A, 1 plaça.
Situació: ocupada en propietat (NLT 13).
1.1.2. Subescala Administrativa.
Denominació: Administratius/ives, Grup

C, 4 places.
Situació: 4 ocupades en propietat (NLT 02,

05, 16, 17).
1.1.3. Subescala Auxiliar.
Denominació: Auxiliars d'Administració

General, Grup D, 7 places.
Situació: 7 ocupades en propietat (NLT 04,

06, 07, 08, 10, 11, 18).
1.2. Escala d'Administració Especial

1.2.1. Subescala Tècnica.
Categoria: Tècnics de grau mitjà.
Denominació: Tècnic mitjà de gestió i

administració, Grup B, 1 plaça situació: ocu-
pada en propietat (NLT 03).

Denominació: Tècnic de Medi Ambient,
Grup B, 1 plaça.

Situació: vacant - ocupada interinament
(NLT 14).

1.2.2. Subescala de Serveis Especials.
Classe: Places de Comeses Especials.
Categoria: Tècnic especialista.
Denominació: Tècnic especialista en

comptabilitat i control pressupostari, Grup C,
1 plaça.

Situació: ocupada en propietat (NLT 15).
Denominació: Auxiliar de Biblioteca,

Grup C, 1 plaça.
Situació: vacant (NLT 12).
Classe: Agents Auxiliars de Policia Local.
Denominació: Vigilant Municipal, Grup

D, 7 places.
Situació: 5 ocupades en propietat (NLT 20,

23, 24, 25, 26).
2 places vacants (NLT 21, 22).
Denominació: Agutzil-Conserge, Grup D,

1 plaça.
Situació: ocupada en propietat (NLT 09).
Classe: Personal d'oficis.
Categoria: Oficials.
Denominació: Oficial electricista-fontaner,

grup D, 1 plaça.
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Situació: ocupada en propietat (NLT 27).

2. FUNCIONARIS ESCALA D'HABILITACIÓ NACIONAL

2.1. Subescala de Secretaria
Categoria d'Entrada, Grup A, 1 plaça,

denominació Secretari situació: vacant (NLT
1).
2.2. Subescala d'Intervenció-Tresoreria

Categoria d'Entrada, Grup A, 1 plaça,
denominació Interventor situació: vacant.

3. PERSONAL EVENTUAL

Denominació: Coordinador Àrea de
Govern.

Grup de titulació: B.

4. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

4.1. Grup B
4.1.1. Denominació: Treballadora Social,

1 plaça.
Situació: ocupada mitjançant contracte

indefinit (NLT 38).
4.1.2. Denominació: Arquitecte Tècnic

Municipal, 1 plaça.
Situació: ocupada mitjançant contracte

indefinit (NLT 37).
4.1.3. Denominació: Educador Social, 1

plaça.
Situació: ocupada mitjançant contracte

indefinit (NLT 67).
4.1.4. Denominació: Insertor Laboral, 1

plaça.
Situació: ocupada mitjançant contracte

laboral indefinit (NLT 69).
4.2. Grup C

4.2.1.Denominació: Tècnic Auxiliar de
Cultura i Joventut, 1 plaça.

Situació: vacant (NLT 66).
4.2.2. Denominació: Capataç-Oficial 1a, 1

plaça.
Situació: ocupada mitjançant contracte

indefinit (NLT 45).
4.3. Grup D

4.3.1. Denominació: Tècnic Aux. d'Es-
ports, 3 places.

Situació: ocupades mitjançant contracte
indefinit (NLT 57, 58, 63).

4.3.2. Denominació: Auxiliar Administrati-
va del Jutjat de Pau, 1 plaça.

Situació: ocupada mitjançant contracte
indefinit (NLT 36).

4.3.3. Denominació: Treballadora Fami-
liar, 1 plaça.

Situació: ocupada mitjançant contracte
indefinit (NLT 39).

4.3.4. Denominació: Auxiliar de Geriatria,
1 plaça.

Situació: ocupada mitjançant contracte
laboral temporal (NLT 40).

4.3.5. Denominació: Oficial 1ª, 2 places.
Situació: 1 ocupada mitjançant contracte

indefinit (NLT 45).
1 vacant (NLT 50).
4.3.6. Denominació: Oficial 2ª-Pintor, 1

plaça.
Situació: ocupada mitjançant contracte

indefinit (NLT 46).
4.3.7. Denominació: Encarregat Jardineria.

1 plaça.
Situació: ocupada mitjançant contracte

indefinit (NLT 52).
4.3.8. Denominació Monitora Gimnàstica,

2 places.
Situació: ocupades mitjançant contracte

indefinit (NLT 59, 65).
4.3.9. Denominació: Monitora, 1 plaça.
Situació: ocupada mitjançant contracte

indefinit (NLT 68).
4.3.10. Denominació: Oficial 2ª Brigada

Obres, 2 places.
Situació: ocupades mitjançant contracte

indefinit (NLT 49, 51).
4.4. Grup E

4.4.1. Denominació: Auxiliar Suport a Ser-
veis socials/Xofer. 1 plaça.

Situació: vacant (NLT 42).
4.4.2. Denominació: Auxiliar Suport a la

Llar. 1 plaça.
Situació: ocupada mitjançant contracte

laboral temporal (NLT 41).
4.4.3. Denominació: Operari neteja, 8 pla-

ces.
Situació: ocupades mitjançant contracte

laboral indefinit (NLT 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35).

4.4.2. Denominació: Peó. 1 plaça.
Situació: ocupades mitjançant contracte

indefinit (NLT 48).
4.4.3. Denominació Conserges Recepcio-

nistes, 6 places.
Situació: ocupades mitjançant contracte

indefinit (NLT 43, 44, 60, 61, 62, 64).
4.3.8. Denominació: Oficial 2ª Jardineria.

4 places.
Situació: 3 ocupades mitjançant contracte

laboral indefinit (NLT 53, 54, 56).
1 ocupada mitjançant contracte laboral

temporal (NLT 55).
Total places de funcionari de carrera: 26

(places vacants: 4).
Total places funcionari escala d'habilitació

nacional: 2 places (places vacants: 2).
Total places personal eventual: 1 (places

vacants: 1).
Total places de personal laboral: 42 (pla-

ces vacants: 1).
Total places de plantilla: 71 (places

vacants: 7).
El codi NLT identifica el núm. de lloc de

treball al qual es troba adscrita cada plaça de
la plantilla, d'acord amb l'annex de personal
del pressupost i llur quadre de retribucions;
en conseqüència, serveix també per tal d'i-
dentificar, en el seu cas, el funcionari o con-
tractat que té assignat el lloc, així com la
plaça corresponent.

La plantilla de personal laboral compren
exclusivament les places de naturalesa per-
manent.

Martorelles, 16 de març de 2007.
L'Alcalde, Miguel Àngel Sòria Cuartero.

022007008238
A

Mataró

ANUNCI

L'Alcalde President de l'Ajuntament de
Mataró, per Decret de data 8 de març de
2007 ha disposat ampliar fins el 30 d'abril de
2007 el període d'informació pública de l'a-
cord de la Junta de Govern Local de 8 de
gener de 2007, pel qual s'aprovà inicialment
la modificació del Pla especial del patrimoni
arquitectònic de Mataró: fàbrica Fàbregas i
de Caralt/fàbrica Can Minguell.

Per tot això, s'amplia el període d'informa-
ció pública fins el dia 30 d'abril de 2007, per
tal que qualsevol persona interessada pugui
examinar el projecte i presentar suggeriments
o al·legacions a l'acord d'aprovació inicial de
la modificació del Pla especial del patrimoni
arquitectònic de Mataró: fàbrica Fàbregas i
de Caralt/fàbrica Can Minguell.

El document tècnic corresponent, és a dis-
posició dels interessats, en el Servei d'Urba-
nisme de l'Ajuntament, c. Pablo Iglesias, 63
segona planta. Horari d'atenció al públic: de
9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

La documentació bàsica de la modificació
del Pla especial del patrimoni arquitectònic
de Mataró: fàbrica Fàbregas i de Caralt/fàbri-
ca Can Minguell, també es podrà consultar a
l'espai web municipal http://mataro.cat/urba-
nisme/publics.

Mataró, 9 de març de 2007.
El Conseller delegat d'Urbanisme, Arcadi

Vilert i Soler.

022007008245
A

Montornès del Vallès

ANUNCI

De l'Ajuntament de Montornès del Vallès,
sobre contractació de personal

Es fa públic que per resolució d'Alcaldia
núm. D20070001000269, de 2 de març de
2007 es contracta a la senyora Sílvia Fullola
Alonso com a educadora amb un contracte
per circumstàncies de la producció des del 5
de març de 2007 fins el 5 de juliol de 2007.

Montornès del Vallès, 9 de març de 2007.
L'Alcalde, Daniel Cortés Martín.

022007007515
A

Montornès del Vallès

ANUNCI

Anunci de l'Ajuntament de Montornès del
Vallès, d'adjudicació del contracte per a l'e-
xecució del Projecte de remodelació del
carrer Major.
1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Ajuntament de Montornès
del Vallès, Av. Llibertat núm. 2 de Montornès
del Vallès, 08170, Tel: 935721170.
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b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria General, Unitat de Contractació.

c) Número d'expedient:
SCPO2006000001.
2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció: remodelació del carrer

Major.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publica-

ció de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA núm. 166 de data
13/07/2006, i Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 4676 de data 14/07/2006.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 337.565,44 EUR.

5. Adjudicació
a) Data: 8 de març de 2007.
b) Contractista: Pasquina, SA.
c) Import adjudicació: 327.440,00 EUR.
La qual cosa es fa pública en compliment

d'allò que es disposa a l'article 94.2 de la
Llei 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

Montornès del Vallès, 12 de març de
2007.

L'Alcalde, Daniel Cortés Martín.

022007007548
A

Navàs

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió cele-
brada el dia 7 de març de 2007, acordà l'ad-
judicació del contracte referent a la contrac-
tació del subministrament d'energia elèctrica
al Pavelló Esportiu municipal, conforme als
següents continguts:
1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Ajuntament de Navàs.
b) Dependència que tramita l'expedient:

Secretaria-Intervenció.
c) Número d'expedient: EG 54/2007.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministra-

ment d'energia elèctrica al Pavelló Esportiu
municipal.

b) Divisió en lots: No.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Procediment negociat sense

publicitat per raó de la quantia.
4. Adjudicació

a) Contractista: Endesa Distribución Elèc-
trica SL.

b) N.I.F núm: B-82846817.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Domicili: Avda. Paral·lel, 51. Barcelona

(08004).
La qual cosa es fa pública per tal de donar

compliment a allò que disposa l'article 277.3
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.

Navàs, 8 de març de 2007.
L'Alcaldessa-Presidenta, Maria Àngela

Estruch i Carbonell.

022007007483
A

La Nou de Berguedà

EDICTE URBANITZACIÓ

El Ple de la Corporació, en sessió de data
27 de gener de 2007 va aprovar inicialment
el projecte d'urbanització del sector de sòl
urbà Sector sota Zona Esportiva.

El Projecte es fa públic per el període d'un
mes, a comptar des de l'endemà de la inser-
ció del corresponent Edicte al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un dels diaris
de més circulació de la província, cal notifi-
cacar-lo a les persones propietàries afectades
a fi que qualsevol que ho desitgi pugui exa-
minar-lo i adduir, durant el termini esmentat,
totes les al·legacions o observacions que con-
sideri oportunes. I simultània audiència, si és
necessària, dels organismes sectorials i de les
companyies subministradores afectades.

La Nou de Berguedà, 8 de març de 2007.
L'Alcalde, Jaume Casals i Pont.

022007007485
A

La Nou de Berguedà

EDICTE DE DELIMITACIÓ

Es fa saber que el Ple d'aquest Ajuntament
va acordar, en sessió de 27 de gener de
2007, aprovar inicialment la Delimitació del
sector sota Zona Esportiva, qualificada com a
sòl urbà no consolidat clau 2a.

S'obre el termini d'informació pública pel
període d'un mes, en el transcurs del qual
totes les persones interessades podran fer ús
del seu dret de presentar les al·legacions
oportunes, segons la tramitació que preveu
l'article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme.

La Nou de Berguedà, 8 de març de 2007.
L'Alcalde, Jaume Casals i Pont.

022007007486
A

Olivella

EDICTE

Assumpte: Notificació del Decret de l'Al-
caldia núm. 29 de data 22 de febrer de 2007.

De conformitat amb el l'article 59.5 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Procedi-
ment administratiu comú, es notifica per
edicte al senyor José Baños Bujalance i la
senyora Concepcion Cruz Cosa, i no havent
estat possible la notificació per altres mitjans,
el Decret de l'Alcaldia núm. 29 de data 22
de febrer de 2007, ordenant la retirada
immediata dels palets i de qualsevol altre ele-
ment que barri, impedeixi o dificulti el pas
per als vianants al tros de vorera situat al
davant del carrer Muntanyes de Prades, 24, i
imposant una multa coercitiva per import de
300 � per reincidència i desobediència a
altres ordres de l'alcaldia. Igualment se'ls
notifica que la manca de pagament dintre del
termini establert podrà donar lloc al seu
cobrament per la via de constrenyiment i a
l'anotació preventiva d'embargament a favor
de l'Ajuntament.

La qual cosa es notifica als efectes opor-
tuns.

Contra aquest acte que posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes
comptador des del dia següent a la notifica-
ció de la present, llevat del recurs de revisió
d'acord amb els motius extraordinaris i els
terminis assenyalats a l'art. 118 de l'esmenta-
da Llei. Per aquest motiu exhaurida la via
administratiu queda expedita la via proce-
dent, és a dir, la jurisdiccional, mitjançant la
interposició de recurs contenciós administra-
tiu, en el termini de dos mesos al Jutjat Con-
tenciós Administratiu a partir de la data de
recepció de la present notificació.

No obstant podeu també interposar qual-
sevol dels recursos que considereu conve-
nient.

Olivella, 15 de març de 2007.
L'Alcalde-President, Jaume Carol i Roldan.

022007008127
A

Òrrius

EDICTE

La Junta de Govern Local d'aquest Ajunta-
ment, en sessió de data 22/2/2007 va pren-
dre, entre d'altres, l'acord quina part disposi-
tiva següent:

Primer. - Aprovar inicialment el projecte
d'urbanització complementari encaminat a
desenvolupar la Unitat d'Actuació UA-1.-
Can Jordi -Can Sant, redactat per l'enginyer
l'enginyer industrial Luís Ibañez Sagorrin de
l'empresa Promèrit SL Enginyes i arquitectes i
que promouen la totalitat dels propietaris
afectats.

Segon. - Condicionar l'aprovació definitiva
al compliment previ de les prescripcions
assenyalades a l'informe tècnic i detallades a
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l'expositiu.
Tercer.- Sotmetre'l a informació pública

d'un mes i simultània audiència, si és
necessària, dels organismes sectorials
següents: Agència Catalana de l'Aigua i
Direcció general de carreteres, així com de
les companyies subministradores afectades,
segons el que estableix l'article 83.5 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urba-
nisme, mitjançant anunci en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un dels diaris
de més circulació de la província, així com
notificació a les persones propietàries afecta-
des a fi que qualsevol que ho desitgi pugui
examinar-lo i adduir, durant el termini
esmentat, totes les al·legacions o observa-
cions que consideri oportunes.

Òrrius, 28 de febrer de 2007.
L'Alcalde, Francesc de P. Cunill i Valls.

022007007430
A

Òrrius

EDICTE

La Junta de Govern Local d'aquest Ajun-
tant, en sessió de 20 de febrer de 2007, va
prendre l'acord quina part dispositiva es com
segueix:

Primer. - Aprovar, amb caràcter inicial, el
projecte de reparcel·lació voluntària de la
Unitat d'Actuació UA-1 Can Jordi -Can Sant ,
en la modalitat de compensació, de les Nor-
mes Subsidiàries del terme municipal d'Ò-
rrius, de conformitat a la escriptura subscrita
per la totalitat del propietaris de l'àmbit,
autoritzada per la notaria d'Argentona, na
Sara Indurain Tornos, el dia 28 de novembre
de 2006, número 1.036 de protocol, i de
conformitat amb la condició esmentada a
l'informe de l'Arquitecte municipal de data
8/2/2007, que diu: Abans de l'acte d'aprova-
ció definitiva s'ha d'haver efectuat el paga-
ment substitutori de la cessió de l'aprofita-
ment mig, en funció de 11.719,51 EUR

cadascuna de les quatre parcel·les que s'ad-
judiquen a les germanes Cuberta Illa.

Segon. - Sotmetre'l a informació pública
pel termini d'un mes mitjançant anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en un dels
diaris de més circulació de la província a fi
que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-
lo i adduir, durant el termini esmentat, totes
les al·legacions o observacions que consideri
oportunes.

Tercer. - Notificar aquest acord a tots els
propietaris, titulars de drets reals, arrendataris
i a tots els interessats afectats per la unitat
reparcel·lable de terrenys inclosos en la uni-
tat d'actuació afectada, per als quals el termi-
ni començarà l'endemà de la recepció de la
notificació d'aquest acord.

Òrrius, 28 de febrer de 2007.
L'Alcalde, Francesc de P. Cunill i Valls.

022007007431
A

Parets del Vallès

ANUNCI

Per decret d'alcaldia de data 15 de març
de 2007, es van aprovar les Bases que han de
regir els processos de selecció de les vacants
incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació per a
2007, i que es transcriuen íntegrament.

Contra aquesta convocatòria i les seves
bases, els interessats podran interposar, prè-
via la comunicació a l'alcaldia recurs conten-
ciós-administratiu davant la Sala Contenciós-
administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya en el termini de 2 mesos.

ANNEX BASES

EXP. P21-102/07: SELECCIÓ DE TRES AGENTS DE
POLICIA LOCAL PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE

BASES

Primera

Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte la regu-

lació del procediment per a l'accés, pel siste-
ma de concurs oposició lliure de tres places,
més les vacants que es puguin produir men-
tre duri el procés selectiu en la fase d'oposi-
ció, d'agent de la policia local, enquadrada
en l'escala d'administració especial, subesca-
la de serveis especials, escala bàsica, grup de
titulació D, dotades amb les retribucions que
corresponguin d'acord amb la relació de
llocs de treball i la legislació vigent.

Les funcions a desenvolupar són les que
els puguin ser encomanades d'acord amb la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals i, en el seu cas, en el reglament del cos
aprovat per l'Ajuntament.

Segona

Requisits dels aspirants
Per prendre part en aquesta convocatòria,

els aspirants han de complir els requisits
següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord
amb la legislació vigent.

b) Estar en possessió del títol de graduat o
graduada en educació secundària, graduat o
graduada escolar, tècnic o tècnica correspo-
nent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o
tècnica auxiliar corresponent a formació pro-
fessional de primer grau o un altre d'equiva-
lent o superior.

c) Haver complert 18 anys i no passar dels
35.

d) No haver estat condemnat per cap
delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de
les funcions públiques ni estar separat mit-
jançant expedient disciplinari del servei de
cap administració pública. Serà aplicable,
tanmateix, el benefici de la rehabilitació,
sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant
el corresponent document oficial.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per
cap impediment físic o psíquic que impossi-
biliti el normal exercici de les funcions prò-
pies de la categoria.

f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les
dones i 1,70 m els homes.

g) Estar en possessió dels permisos de con-
duir de les classes A1 i B i de l'autorització
per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).

h) Compromís de portar armes, que es
prendrà mitjançant declaració jurada.

i) Complir les condicions exigides per
exercir les funcions que els puguin ésser
encomanades, d'acord amb el que determi-
nen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les dis-
posicions que la despleguin i el reglament

del cos de policia local.
Totes aquestes condicions s'hauran de reu-

nir en la data en que finalitzi el període de
presentació de sol·licituds per prendre part
en les proves selectives, excepte el permís de
conduir de la classe A i l'autorització admi-
nistrativa per conduir vehicles, prevista a
l'art. 7.3 del RD 772/97, de 30 de maig, en la
qual s'aprova el Reglament General de Con-
ductors o equivalent, que es podrà presentar
fins el dia del termini de les esmentades pro-
ves selectives.
Tercera

Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el

procés de selecció s'han de presentar al
Registre General de l'Ajuntament, dins el ter-
mini improrrogable de 20 dies naturals, a
comptar des del següent al de la publicació
de la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i s'han d'adreçar al
president de la Corporació. També poden
presentar-se en qualsevol de les altres formes
previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Els aspirants han de manifestar en aquesta
sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels
requisits exigits en la base segona, i que pre-
nen el compromís de portar armes de foc,
d'acord amb les condicions establerts a la
legislació vigent.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades
d'un currículum vitae de l'aspirant, de
fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols
acadèmics exigits a la base segona i de la
documentació acreditativa dels mèrits que
s'al·leguin per a la fase de concurs. Tots els
documents s'han de presentar mitjançant
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fotocòpies degudament compulsades.
Quarta

Llista d'aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació

de sol·licituds, la presidència de la corpora-
ció, o autoritat delegada, dictarà resolució en
el termini màxim d'un mes, aprovant les llis-
tes d'aspirants admesos i exclosos, i indicarà
el lloc on es troben exposades al públic les
llistes completes certificades i concedirà un
termini de deu dies per a esmenes o reclama-
cions possibles.

Les al·legacions presentades seran resoltes
en el termini màxim de trenta dies, transco-
rregut el qual, sense que s'hagi dictat resolu-
ció, les al·legacions s'entendran desestima-
des.
Cinquena

Tribunal qualificador
El tribunal qualificador es constituirà de la

manera següent:
- President: El de la corporació, o regidor

en qui delegui.
- Vocals: El regidor delegat de seguretat

ciutadana.
Un membre o funcionari de la corporació.
El cap del cos de la policia local.
Un representant de la Direcció General de

Seguretat Ciutadana.
Un representant de l'Escola de Policia de

Catalunya.
Un representant del personal designat per

la representació sindical que actuarà amb
veu però sense vot.

- Secretari: el de la corporació o funcionari
en qui delegui.

En aquest cas el secretari actua amb veu
però sense vot.

El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels
membres suplents respectius que han de ser
designats conjuntament amb els titulars.

La designació del tribunal s'ha de fer
pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
com a mínim 15 dies abans de les proves.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar
sense l'assistència de més de la meitat dels
seus membres, titulars o suplents indistinta-
ment, a més de la del president o presidenta i
del secretari o secretària o de les persones
que els substitueixin.

El tribunal pot disposar la incorporació a
les seves tasques de tècnics i tècniques espe-
cialistes per a totes o algunes de les proves,
els quals actuaran amb veu però sense vot
per debatre, en les sessions del tribunal, les
qüestions que se'ls sotmetin relatives a les
matèries de la seva competència.

Als efectes previstos en el Real Decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitza-
cions per raó del servei (Boletín Oficial del
Estado 30/05/02), el tribunal qualificador és
classifica en la categoria tercera.
Sisena

Procés de selecció
La selecció pel sistema de concurs oposi-

ció consisteix en la valoració de determina-
des condicions de formació, mèrits o nivell

d'experiència relacionats amb la tasca poli-
cial a exercir i en la superació de les proves
corresponents, inclosos el curs selectiu i el
període de pràctiques. La puntuació obtingu-
da en la fase de concurs no podrà aplicar-se
per superar els exercicis de la fase d'oposi-
ció.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera
prova es publicarà al tauler d'anuncis, com a
mínim, amb 15 dies d'antelació.

La data, l'hora i el lloc de realització de la
segona prova i següents seran determinats pel
tribunal i se'n donarà publicitat juntament
amb els resultats de la prova anterior, i per
qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessa-
ri, per tal de facilitar-ne la màxima divulga-
ció. Amb aquesta publicació es considerarà
realitzada l'oportuna notificació als interes-
sats.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants
per a aquells exercicis que no puguin fer-se
conjuntament s'establirà per sorteig, que es
realitzarà prèviament.

Per cadascuna de les proves es realitzarà
una única crida. Els aspirants que no compa-
reguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats,
fins hi tot per raons de força major, seran
definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun
dels aspirants no reuneix íntegrament els
requisits per participar en la convocatòria, en
qualsevol moment del procés selectiu podrà
proposar, amb audiència prèvia de l'interes-
sat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en
coneixement de les autoritats pertinents les
inexactituds o falsedats comprovades als
efectes pertinents.
Setena

Desenvolupament de la fase de concurs
Abans de l'inici de la fase d'oposició, el

tribunal valorarà els mèrits al·legats i acredi-
tats documentalment pels aspirants, mit-
jançant fotocòpies compulsades, d'acord
amb el barem següent:

A) Antiguitat:
A.1 Per haver exercit com agent interí de

la policia local a l'Ajuntament.
convocant, per cada mes complert: 0,2

punts, fins a un màxim de 2.
A.2 Per haver exercit com agent de la poli-

cia local, amb plaça en propietat o amb
caràcter interí, en altres Ajuntaments, per
cada mes complert: 0'2 punts, fins a un
màxim de 2.

A.2 Antiguitat en altres cossos policials:
per cada mes complert: 0,3 punts, fins a

un màxim de 3.
B) Experiència en treballs similars:
B.1 Per l'experiència adquirida en l'exerci-

ci de funcions de vigilant,
a que es refereix l'article 1.2 i 13 de la Llei

16/1991, de 10 de juliol,
de les policies locals: per cada any com-

plet: 0,5 punts, fins.
a un màxim de 2.
C) Titulacions acadèmiques:
C.1 Batxillerat superior o equivalent: 0,25

punts.
C.2 Diplomatura universitària o equiva-

lent: 0,50 punts.
C.3 Llicenciatura universitària: 0,75 punts.
En aquest apartat només podrà puntuar

una titulació.
D) Formació professional:
D.1 Per cursos organitzats o homologats

per l'Escola de Policia de Catalunya, realit-
zats amb aprofitament, sense que pugui
comptabilitzar-se el Curs de Formació Bàsi-
ca:

- Per cursos de durada inferior a 25 hores:
per cada un: 0,10 punts.
- Per cursos de 26 a 50 hores:
per cada un: 0,15 punts.
- Per cursos de 51 a 100 hores:
per cada un: 0'20 punts.
- Per cursos de durada superior a 100

hores:
per cada un: 0,5 punts.
D.2 Per altres cursos o seminaris relacio-

nats amb la professió, realitzats amb aprofita-
ment, fins a un màxim d'1 punt.

Els aspirants han d'acreditar documental-
ment la durada, en hores, dels cursos
al·legats. Si no ho fan així és computaran
com cursos de durada inferior a 25 hores.

E) Nivell de coneixement de la llengua
catalana:

E.1 Es valoraran els certificats superiors al
nivell intermedi de català (B) de la Direcció
General de Política Lingüística del Departa-
ment de Cultura, o altres equivalents, fins a
un màxim de 0'5 punt.

F) Recompenses i distincions.
F.1 Es valoraran les recompenses i distin-

cions pròpies dels cossos de policia local o
de la resta de forces i cossos de seguretat
quan siguin rellevants en relació amb les fun-
cions de la categoria d'agent. Fins a un
màxim d'1 punt.

La puntuació total de la fase de concurs no
pot ser, en cap cas, superior als 5 punts.
Vuitena

Exercicis de la fase d'oposició
1t. Exercici.- Aptitud física.
Aquesta prova té per objecte comprovar,

entre d'altres, les condicions de força, agili-
tat, rapidesa i resistència de l'aspirant. Consta
de les subproves que s'especifiquen en l'an-
nex 1 d'aquestes bases.

Per a la realització d'aquesta prova els i
les aspirants han de lliurar al tribunal un cer-
tificat mèdic oficial en el qual es faci constar
que reuneixen les condicions físiques
necessàries per a portar-les a terme. La no
presentació d'aquest certificat comporta l'ex-
clusió automàtica de l'aspirant del procés
selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha
de comptar amb l'assessorament de persones
tècniques especialitzades en educació física.

2n Exercici.- Proves culturals i teòriques.
Consta de dues subproves. Tenen per

objecte mesurar els coneixements de cultura
general a un nivell concordant amb el títol
acadèmic requerit per a aquesta convocatò-
ria, els coneixements de l'actualitat social,
cultural i política i els coneixements relacio-
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nats amb seguretat que es determinen en el
temari recollit a l'annex II d'aquestes bases.

B.1.-Subprova cultural.- Contestar en un
període màxim d'una hora un qüestionari de
preguntes tipus test, que seran proposades
pel tribunal i relacionades amb les matèries
esmentades en l'apartat anterior en la propor-
ció següent: 50% de preguntes relatives a
coneixements de cultura general, i el 50%
restant relatives a coneixements sobre l'ac-
tualitat política, social i cultural.

B.2-Subprova teòrica- Contestar en un
període màxim d'una hora diverses preguntes
obertes o tipus test proposades pel tribunal i
relacionades amb els temes que figuren a
l'annex II. El tribunal podrà disposar que els
aspirants llegeixin les respostes davant seu i
els podrà sol·licitar els aclariments que consi-
deri oportuns.

3r Exercici.- Coneixement de la llengua
catalana.

Consisteix en la realització d'exercicis de
coneixements sintàctics i de comprensió de
la llengua catalana i, si escau, en la realitza-
ció d'una entrevista amb una persona experta
que permeti valorar-ne els coneixements
orals.

Queden exempts de realitzar aquesta els i
les aspirants que acreditin documentalment,
dins el termini de presentació de les sol·lici-
tuds, posseir el certificat de nivell intermedi
de català (B) de la Direcció General de Políti-
ca Lingüística del Departament de Cultura, o
equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realit-
zar aquesta prova els i les aspirants que, en
algun procés de selecció per a l'accés a la
condició de funcionari públic, hagin superat
una prova o un exercici de coneixements de
llengua catalana del mateix nivell o superior
al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la
documentació que acrediti aquesta cir-
cumstància.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha
de comptar amb l'assessorament de persones
tècniques especialitzades en normalització
lingüística.

4r. Exercici.- Psicotècnic.
Consisteix en una bateria de tests objectius

que compleixin els requisits de validesa i fia-
bilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i
tipificats en una àmplia mostra de població
que permeti garantir la confiança en els
resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a
mínim, proves aptitudinals i proves de perso-
nalitat adequades al perfil requerit per a l'e-
xercici de les funcions policials.

A criteri del tribunal, es podrà comple-
mentar aquest exercici amb una entrevista
personal dels aspirants, a fi d'integrar tots els
elements explorats anteriorment. En aquest
cas, a les entrevistes hi ha d'estar present,
com a mínim, un membre del tribunal.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha
de comptar amb l'assessorament de persones
tècniques especialitzades en proves psicotèc-
niques.

5è Exercici..- Reconeixement mèdic.

Consisteix en un reconeixement mèdic,
realitzat per metges o metgesses col·legiats,
per comprovar que no es detecta en els o les
aspirants l'existència de cap de les exclusions
mèdiques establertes en l'annex 3 d'aquesta
convocatòria.
Novena

Qualificacions dels i les aspirants i proposta
de nomenament

No es podrà declarar superat en el procés
selectiu un nombre d'aspirants superior al de
les places convocades.

Tots els exercicis són obligatoris i elimina-
toris.

El primer exercici es qualificarà com a
apte o no apte. Per ser declarat apte cal obte-
nir cinc o més punts de mitjana de les pun-
tuacions de totes les subproves. Una subpro-
va puntuada en zero punts comporta l'elimi-
nació de l'aspirant del procés selectiu.

El segon exercici es qualificarà de la
manera següent: Cada subprova puntuarà
entre 0 i 10 punts. La qualificació final serà la
suma de les dues puntuacions, i quedaran
eliminats els opositors que obtinguin una
qualificació final inferior a 10 punts.

El tercer exercici es qualificarà d'apte o no
apte.

El quart exercici es qualificarà d'apte o no
apte. La falsedat demostrada en les respostes
comportarà l'eliminació de l'aspirant.

El cinquè exercici es qualificarà d'apte o
no apte.

La qualificació final de cada aspirant
s'obté sumant, a les qualificacions obtingu-
des a la fase d'oposició, les obtingudes a la
fase de concurs.

Prèviament a la realització del cinquè
exercici, el tribunal farà públic una llista
ordenada dels aspirants amb les puntuacions
finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els
primers del llistat, en nombre igual al de pla-
ces a cobrir, per tal que passin el reconeixe-
ment mèdic.

Els professionals als quals s'encarregui la
realització de la prova mèdica, entregaran al
tribunal un informe de cada un dels aspi-
rants.

En cas que algun aspirant no superi el cin-
què exercici, el tribunal cridarà el següent de
la llista que hagi superat les proves anteriors
per tal que el realitzi.

Els aspirants que siguin considerats aptes
en la prova mèdica seran proposats a l'alcal-
dia per al seu nomenament com a funciona-
ris en pràctiques. El nombre d'aspirants pro-
posats no podrà ser superior al de places
convocades, mès les que puguin haver que-
dat vacants.

Els aspirants proposats hauran de presentar
a la secretaria de la corporació, en el termini
màxim de vint dies, els documents acredita-
tius de les condicions exigides a la base sego-
na.

Els qui tinguin la condició de funcionaris
públics estan exemptes de justificar docu-
mentalment els requisits que no requereixin
actualització. Únicament hauran de presentar
un certificat de l'organisme que custodiï el

seu expedient personal i acreditar la seva
condició i les altres circumstàncies de les
quals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels
casos de força major, els aspirants proposats
no presenten la documentació o no reunei-
xen els requisits exigits, no podran ser nome-
nats funcionaris en pràctiques i quedaran
anul·lades totes les seves actuacions, sens
perjudici de la responsabilitat en què puguin
haver incorregut per falsedat.
Llista d'aprovats i borsa d'interins

Les qualificacions de cada exercici es
faran públiques el mateix dia que s'acordin i
s'exposaran al tauler d'anuncis de l'Ajunta-
ment.

El Tribunal elevarà a l'Alcaldia la proposta
de nomenament com a funcionaris en pràcti-
ques dels aspirants que hagin aprovat les pro-
ves selectives segons allò disposat en aques-
tes bases, que no podran ser més que el
número de places convocades. Aquesta llista
també serà publicada al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.

La resta d'aspirants aprovats constituiran
una borsa de funcionaris interins, podran ser
nomenats, si així es decidís, en casos de
vacants sobrevingudes o nomenaments amb
caràcter d'urgència sens perjudici de la nor-
mativa que els sigui aplicable pel que fa a la
seva vinculació administrativa, en referència
al seu horari, remuneració, etc. especifica i
per necessitats del departament correponent
en aquests casos.
Desena

Curs específic i període de pràctiques
6è Exercici.- Curs selectiu.
Consisteix en la superació del Curs de For-

mació Bàsica que organitza l'Escola de Poli-
cia de Catalunya. Queden exempts de fer-lo
els i les aspirants que aportin la certificació
d'haver-lo superat amb anterioritat.

Durant la seva estada a l'Escola de Policia
de Catalunya l'alumnat resta sotmès al
Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament de règim interior
de l'Escola de Policia de Catalunya, sens per-
judici de la normativa que els sigui aplicable
pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La qualificació del Curs de Formació Bàsi-
ca serà d'apte o no apte. Els o les aspirants
declarats no aptes queden exclosos del
procés selectiu.

7è Exercici.- Període de pràctiques.
Els i les aspirants que acreditin haver supe-

rat amb anterioritat a la oposició el Curs de
formació bàsica de l'Escola de Policia de
Catalunya o el Curs de Formació Bàsica per
accedir als Cossos i Forces de Seguretat de
l'Estat, han de realitzar un període de pràcti-
ques de sis mesos al municipi.

Un cop superat el Curs de Formació Bàsi-
ca, els i les aspirants han de realitzar un
període de pràctiques de sis mesos al munici-
pi.

El període de pràctiques és obligatori i eli-
minatori, i la qualificació final serà d'apte o
no apte. Els i les aspirants que obtinguin la
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qualificació de no apte quedaran exclosos
del procés selectiu. Per a la qualificació dels
o les aspirants el tribunal comptarà amb l'as-
sessorament de, com a mínim, dues persones
avaluadores que presentaran una proposta de
valoració basada en ítems conductuals pre-
determinats, bàsicament: els coneixements
del treball, les habilitats socials i de comuni-
cació, el compliment de les ordres i la disci-
plina, la disposició personal vers el treball, la
responsabilitat, l'adaptació a l'organització,
la iniciativa, la confiança en si mateix, el
judici pràctic i l'autocontrol.

Durant la realització del Curs de Formació
Bàsica a l'Escola de Policia de Catalunya o el
període de pràctiques al municipi, o en aca-
bar aquest període, els i les aspirants poden
ser sotmesos a totes les proves mèdiques que
siguin necessàries per comprovar la seva ade-
quació al quadre d'exclusions mèdiques esta-
blert en l'annex III de la convocatòria. Si de
les proves practicades es dedueix l'existència
d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan responsa-
ble ha de proposar, d'acord amb la gravetat
de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió del
o la aspirant del procés selectiu i, en aquest
cas, correspon a l'òrgan competent per efec-
tuar els nomenaments d'adoptar la resolució
procedent, que en cap cas no donarà dret a
indemnització.

Durant el curs selectiu i el període de
pràctiques, els i les aspirants són nomenats
funcionaris en pràctiques i han de percebre
les retribucions que per a aquest personal
funcionari estableix la normativa vigent.

Els aspirants que hagin superat el període
de pràctiques seran proposats a l'alcaldia per
a ser nomenats funcionaris de carrera.

L'agent nomenat funcionari de carrera,
prestarà servei a l'Ajuntament de Parets del
Vallès, durant un període mínim de dos anys,
una vegada finalitzat el curs de formació
bàsic a l'escola de policia de Catalunya, no
podent efectuar cap canvi de treball en el
sector públic o privat fins a la finalització de
l'esmentat període, sense la corresponent

autorització. En el cas de canvi haurà d'assu-
mir la part proporcional de les despeses de
formació no amortitzades.
Onzena

Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre els

dubtes que es presentin i per prendre els
acords que calguin per garantir el funciona-
ment correcte del procés selectiu.
Dotzena

Incompatibilitats i règim de servei
En l'exercici de la funció pública atribuïda

a la plaça per a la qual es nomeni el funcio-
nari, serà aplicable la normativa vigent sobre
règim d'incompatibilitats en el sector públic.

Pel que fa a la determinació i adscripció a
llocs de treball, comeses i règim horari i de
jornada, els funcionaris nomenats s'atindran
als acords i resolucions que adopti la Corpo-
ració o el seu President.
Recursos

Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes
decideixen directament o indirectament els
fons de l'assumpte, determinen la impossibi-
litat de continuar el procés selectiu, o pro-
dueixen indefensió o perjudici irreparable a
drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar, d'acord amb l'article 116
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, potestativament, recurs de reposició
en el termini d'un mes a comptar a partir de
l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós
administratiu d'acord amb l'article 46 de la
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, en
el termini de dos mesos a comptar a partir de
l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalun-

ya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de
la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els
actes de tràmit del tribunal, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el
fons de l'assumpte, determinen la impossibi-
litat de continuar el procés selectiu, o pro-
dueixen indefensió o perjudici irreparable a
drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar en el termini d'un mes a
comptar a partir de l'endemà de la seva
publicació o notificació, recurs d'alçada
davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

ANNEX I

Proves físiques

1. Course navette
Consisteix a recórrer, durant el màxim

temps possible i a una velocitat progressiva
marcada per una cinta magnetofònica, un
trajecte d'anada i tornada de 20 metres.
2. Llançament de pilota medicinal

Dempeus i amb les cames separades, s'a-
gafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les
dues mans i, de darrera el clatell, es llança
cap endavant per sobre el cap, sense aixecar
el talons ni les puntes dels peus (2 intents).
3. Abdominals en 1 minut

Elevació successiva del tronc durant 1
minut amb les cames flexionades, els braços
al clatell i els peus subjectats.
4. Salt vertical

Dempeus davant d'una paret i amb el braç
estès. Flexió profunda de cames i extensió
fins tocar amb la mà el punt més alt de la
paret (2 intents).
5. Velocitat

Córrer al màxim de les possibilitats 50
metres.

Punts § Course Navette§ Llançament§ Abdominals § Salt vertical§ Velocitat§ Punts #

BAREM D'APTITUD FÍSICA HOMES#

10§ 13§ 12§ 60§ 50§ 6"7§ 10#
9§ 12§ 11§ 55§ 48§ 6"9§ 9#
8§ 11§ 10.5§ 50§ 46§ 7"1§ 8#
7§ 10§ 10§ 45§ 44§ 7"4§ 7#
6§ 9§ 9§ 40§ 42§ 7"8§ 6#
5§ 8.5§ 8§ 35§ 40§ 8"4§ 5#
4§ 8§ 7.5§ 30§ 38§ 8"8§ 4#
3§ 7.5§ 7§ 25§ 36§ 9"1§ 3#
2§ 7§ 6.5§ 20§ 34§ 9"3§ 2#
1§ 6.5§ 6§ 15§ 32§ 9"6§ 1#

Punts § Course Navette§ Llançament§ Abdominals § Salt vertical§ Velocitat§ Punts #

BAREM D'APTITUD FÍSICA DONES#

10§ 10§ 8§ 55§ 44§ 7"6§ 10#
9§ 9§ 7§ 50§ 42§ 8"§ 9#
8§ 8§ 6.5§ 45§ 40§ 8"4§ 8#
7§ 7.5§ 6§ 40§ 37§ 9"§ 7#
6§ 7§ 5.5§ 35§ 35§ 9"2§ 6#
5§ 5.5§ 5§ 30§ 30§ 9"5§ 5#
4§ 5§ 4.5§ 25§ 28§ 9"7§ 4#
3§ 4.5§ 4§ 20§ 24§ 9"8§ 3#
2§ 4§ 3.5§ 15§ 20§ 9"9§ 2#
1§ 3.5§ 3§ 10§ 18§ 10§ 1#

ANNEX II

Temari
La Constitució Espanyola: Principis gene-

rals. Les llibertats i els drets dels ciutadans.
L'organització política i territorial de l'Estat.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Dis-

posicions generals. La Generalitat, el Parla-
ment i el Consell Executiu. Competències de
la Generalitat en matèria de seguretat..

La Llei Municipal i de Regim Local: L'or-
ganització municipal. Competències dels
ajuntaments. El personal al servei dels ens
locals.

Llei Orgànica de Forces i Cossos de Segu-
retat: Concepte, missió i objectius de la poli-
cia. Normes bàsiques d'actuació. Els diferents
cossos policials a l'Estat espanyol.

Llei de les Policies Locals: Disposicions
generals. Principis d'actuació i funcions. La
coordinació de les policies locals i la
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col·laboració amb els altres cossos policials.
Estructura i organització de la policia local.
Règim disciplinari.

El Codi Penal: Garanties penals i aplicació
de la Llei. Concepte de delicte i de falta. Per-
sones responsables. Les penes.

Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Viària: Normes generals de
circulació. Senyalització. Permisos i llicèn-
cies de conduir. Condicions dels vehicles per
poder circular.

Les Ordenances i els Bans: Concepte.
Aprovació. Persones a qui obliguen. Control
del seu compliment.

Policia assistencial. Concepte i funcions.
Coneixements generals de Parets. Intro-

ducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis urbans.
Serveis i comunicacions. Característiques
socials i culturals. Característiques i situació
de les urbanitzacions.

ANNEX III

Quadre d'exclusions mèdiques

I. Antropometria
-1 La dinamometria, amb l'estenòmetre de

Blok, inferior a les 30 divisions en la mà
dominant i a les 25 divisions en la mà no
dominant, pel que fa als homes; i inferior a
les 25 i 20 divisions, respectivament, en les
mans dominant i no dominant, pel que fa a
les dones.

-2 La capacitat vital, obtinguda amb l'es-
piròmetre, inferior als 3,5, litres en els
homes, i als 3 litres en les dones.
II. Malalties, lesions i defectes físics

1 Aparell circulatori.
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les

seves possibles manifestacions, independent-
ment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans
vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans
vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme
cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i

aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simp-

tomàtica.
2 Aparell respiratori.
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió

permanent o ocasional en la funció respiratò-
ria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies
respiratòries altes o baixes, parènquima,
pulmó pleures o tòrax.

3 Aparell genitourinari.
3.1 Malformacions o lesions del tracte

genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia.

Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi.

4 Aparell digestiu.
4.1 Malformacions o lesions de l'aparell

digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el
pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la mas-
ticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o
recidivants.

4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions

metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal

i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.
5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a

judici del tribunal limitin l'exercici de la fun-
ció policial.

6 Aparell locomotor.
6.1 Malformacions o lesions que incapaci-

tin, limitin o comprometin el lliure moviment
de qualsevol articulació o que puguin dismi-
nuir la força i l'agilitat de les extremitats, el
tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell
locomotor que a judici del tribunal dificulti
l'exercici de les funcions policials.

7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn

afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti
un adequat comportament social i laboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolu-
pament psicològic o trastorn mental orgànic
que incapaciti per a les funcions pròpies del
lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament
causats per consum de substàncies psicotrò-
piques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics
indicadors d'intoxicació exògena (detecció
de metabòlits de drogues d'abús en l'orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convul-
sions sense filiar.

7.6 Malformacions o lesions del sistema
nerviós central o perifèric.

7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol
etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.
8 Glàndules endocrines.
8.1 Malformacions o disfuncions de les

glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.
9 Infeccions: qualsevol malaltia infecto-

contagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o
parasitària).

10 Òrgans dels sentits.
10.1 Lesions que puguin donar trastorns

de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del
funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense
correcció inferior a 4/10.

10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifes-

tes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que,

segons el parer dels facultatius que realitzin

la prova, dificulti de manera important l'agu-
desa visual.

10.10 Agudesa auditiva que suposi una
pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de
4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformacions o lesions de l'oïda
interna, mitjana o externa, que en compro-
metin el bon funcionament o en determinin
afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans
de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes
vocals, etc.) que comprometin la funció
fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.
11 Pell, fàneres i glàndules exocrines.
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions

de la pell i les fàneres que puguin compro-
metre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió,
profunditat o estètica puguin comprometre la
funció policial o facilitar la identificació.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocri-
nes que comportin compromís per a la funció
policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes
o psoriasis.

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la
uniformitat reglamentària.

11.6 Altres alteracions dermatològiques
que a judici del tribunal limitin o dificultin
l'exercici de la funció policial.

12 Altres.
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió

permanent sobre funcions orgàniques.
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció

que segons el criteri facultatiu pugui compro-
metre la funció policial.

Parets del Vallès,15 de març de 2007.
L'Alcalde, Joan Seguer i Tomàs.

022007008125
A

Piera

ANUNCI

D'acord amb allò que estableix l'article 48
del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, s'ex-
posa al públic per període d'un mes el
següent expedient d'activitat en sòl no urba-
nitzable:

A instància del Sr. Josep Masachs i Mills
en nom de Canteras Santa Clara S.L. per l'ex-
plotació i restauració d'una finca situada a la
Plana de Can Ferrer del Coll, del terme muni-
cipal de Piera (exp. núm. 12/2003).

Durant aquest període d'un mes poden
fer-se, davant l'Ajuntament, les al·legacions
que hom consideri convenients.

Piera, 28 de febrer de 2007.
L'Alcalde, Jaume S. Guixà Soteras.

022007007422
A



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

17 / 3 / 2007Núm. 66 / Pàg. 40

Pineda de Mar

ANUNCI

Licitació del contracte de servei de pre-
venció d'accidents, vigilància, salvament i
socorrisme de les platges de Pineda de Mar,
durant la temporada d'estiu 2007.
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Pineda de
Mar.

b) Dependència que tramita l'expedient:
Departament de Medi Ambient.

c) Número d'expedient: MA-SP/01-08.
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Contractació de
la prestació del Servei de prevenció d'acci-
dents, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges de Pineda de Mar durant la tempora-
da d'estiu de l'any 2007.

b) Lloc d'execució: Pineda de Mar.
c) Termini d'execució: del 9 de juny al 23

de setembre de 2007.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 106.820,00 EUR.

5. Garantia provisional
2% del pressupost base de licitació.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Pineda de Mar.
b) Domicili: Pl. Catalunya, 1.
c) Localitat i codi postal: Pineda de Mar

(08397).
d) Telefono: (93) 767.15.60.
e) Telefax: (93) 767.12.12.
f) Data límit d'obtenció de documents i

informació: La fixada com a límit per a la
presentació d'ofertes.
7. Requisits específics del contractista

a) Solvència econòmica i financera i
solvència tècnica i professional:

La justificació de la solvència financera i
econòmica de l'empresa licitadora, s'haurà
d'acreditar amb les referències i mitjans con-
templats a l'article 16 del TRLCAP.

La justificació de la solvència tècnica i
professional s'efectuarà mitjançant la presen-
tació de medis a que fa referència l'article 19
del TRLCAP.
8. Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies natu-
rals a comptar de l'última publicació, al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació a presentar: La docu-
mentació per prendre part en el concurs es
presentarà tal com disposa la clàusula 8 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Els licitadors hauran de presentar la docu-
mentació en dos sobres tancats, signats pel
licitador o persona que el representi i en els
quals s'ha de fer constar el contingut en la

forma que s'indicarà, el nom i cognoms o raó
social de l'empresa, i domicili.

No s'acceptaran les ofertes que tinguin
omissions, esmenes o errors que impedeixin
de conèixer clarament el que es considera
fonamental per valorar-la.

Cada licitador únicament podrà presentar
una sola proposició. Tampoc podrà subscri-
bir-se cap proposta d'unió temporal amb
altres, si s'hagués fet individualment o figurar
en més d'una unió temporal.

Els sobres hauran d'incloure la documen-
tació següent:

Sobre 1, que haurà de portar la inscripció:
"Expedient núm.: MA-SP/01-07 - Concurs".
"Documentació administrativa per optar a

l'adjudicació del servei de prevenció d'acci-
dents, vigilància, salvament i socorrisme de
les platges de Pineda de Mar durant l'any
2007", amb la signatura del licitador o perso-
na que el representi, i que haurà de contenir,
mitjançant originals o còpies legitimades per
fedatari públic, la documentació següent:

* La documentació que acrediti la perso-
nalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan el licita-
dor no actua en nom propi o es tracti de
societat o persona jurídica, a part del seu
DNI haurà d'aportar l'escriptura de nomena-
ment de càrrec social o bé el poder notarial
per representar a la persona o entitat, que
serà bastantegat per la Secretària de la Cor-
poració, i l'escriptura de constitució de la
societat o entitat. Així mateix, els actes i
acords continguts en les escriptures abans
assenyalades hauran d'estar inscrits en el
corresponent Registre quan l'esmentada ins-
cripció els hi sigui exigible. En el cas que no
ho fos, la capacitat d'obrar s'acreditarà mit-
jançant l'escriptura o document de constitu-
ció, estatuts o acte fundacional, inscrits, si
s'escau, en el corresponent registre oficial.

* En cas que aquesta documentació hagi
estat presentada amb anterioritat a l'Ajunta-
ment en un altre procés de licitació, serà sufi-
cient amb la indicació de l'expedient de con-
tractació en que es presentà, i la declaració
responsable que la mateixa no ha estat modi-
ficada ni limitada amb posterioritat.

* En tot cas, d'acord amb el disposat a la
clàusula 19 del Plec de Clàusules Administra-
tives Generals, aplicables a la contractació
del servei, la documentació que acrediti la
representació i facultats del licitador que
resulti adjudicatari haurà de ser validada per
la Secretaria de la Corporació prèviament a
la formalització del contracte, sens perjudici
de les responsabilitats de tot tipus en què
aquell hagi pogut incórrer relatives a la vali-
desa d'aquest document en la data final del
termini per a la presentació de proposicions.

* Declaració responsable, signada pel
representant de l'empresa, de trobar-se al
corrent del compliment de les obligacions tri-
butàries i amb la Seguretat Social, així com
que reuneix els requisits per a contractar amb
l'administració, de conformitat amb el que
s'estableix als articles 15 a 19 del RDL
2/2000, TRLCAP i que no es troba incurs en
cap de les prohibicions per contractar previs-

tes a l'article 20 de l'esmentat text legal.
(Model de declaració: Annex I del Plec de
Clàusules Administratives Particulars)

* Documents acreditatius de la solvència
del contractista (art. 16 i 19 del TRLCAP).

Sobre 2, que haurà de portar la inscripció:
"Expedient núm.: MA-SP/01-07 - Concurs".
"Oferta econòmica i proposició tècnica

per optar a l'adjudicació del servei de pre-
venció d'accidents, vigilància, salvament i
socorrisme de les platges de Pineda de Mar
per l'any 2007 ", amb la signatura del licita-
dor o persona que el representi, i que haurà
de contenir la documentació següent:

* La proposició econòmica que haurà d'a-
justar-se al model contingut a la clàusula 8
del Plec de Clàusules Administratives Particu-
lars.

* Programa explicatiu de la proposició de
servei presentada, amb els continguts mínims
establerts al Plec de prescripcions tècniques,
així com tota aquella documentació, que el
licitador consideri necessari incloure, per tal
de millorar les prestacions mínimes exigides
a la present contractació.

* Estudi econòmic de la proposició, expli-
citant en cost hora unitari del servei.

* Proposta de plantilla de personal amb
titulacions que es requeriran.

* Documentació acreditativa de l'expe-
riència en la prestació de serveis d'igual o
similars característiques.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Ajuntament de Pineda de Mar.-

A la Secretaria de la Corporació, en dies fei-
ners, excepte dissabtes, de 9 a 13 hores.

2a. Domicili: Pl. Catalunya, 1.
3a. Localitat i codi postal: Pineda de Mar

(08397).
d) Termini durant el qual el licitador estarà

obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
e) Admissió de variants: No s'admetran

variants.
9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Pineda de Mar.
b) Domicili: Pl. Catalunya, 1.
c) Localitat i codi postal: Pineda de Mar

(08397).
d) Data: el dia hàbil següent al de finalit-

zació de presentació d'ofertes, llevat que
sigui dissabte que es celebrarà el dia hàbil
posterior. La Mesa de Contractació, un cop
constituïda, procedirà, en acte no públic, a la
qualificació de la documentació rebuda en
temps i forma (sobre n. 1), concedint, si
observés defectes materials subsanables, un
termini de tres dies per a la seva subsanació.

Les ofertes presentades (sobre n. 2) seran
obertes en acte públic seguidament al de
qualificació esmentada, sempre que així ho
consideri la Mesa, o bé s'ajornarà l'acte a l'o-
portuna subsanació de defectes.

e) Hora: 13 h.
10. Barem de mèrits pel concurs

Els criteris objectius que serviran de base
per a l'adjudicació del concurs per ordre
decreixent seran els següents:

1. Programa descriptiu (inclou millores) de
l'execució del servei: 4 punts.
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2. Qualificació tècnica del personal: 3
punts.

3. Millora en el preu: 3 punts.
11. Despeses d'anuncis

Seran a càrrec de l'adjudicatari les despe-
ses d'anuncis de licitació i d'adjudicació al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i, si és el cas,
les de formalització pública del contracte
d'adjudicació.
12. Pàgina web on figura informació relativa
a la convocatòria

www.pinedademar.org.
El que es fa públic de conformitat amb el

que es preveu a l'art. 78 del RDL 2/2000, de
16 de juny, pel que s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

Pineda de Mar, 6 de març de 2007.
El Regidor de Medi Ambient, Josep Maset i

Maresma.

022007007487
A

La Pobla de Claramunt

EDICTE

Aprovat inicialment Ple de la Corporació
en la sessió celebrada el dia 1 de març de
2007, el projecte d'instal·lació de plaques
fotovoltaiques al CEIP Maria Borés, que
ascendeix a la quantitat de 54.628,14 EUR
(IVA inclòs). L'expedient se sotmet a informa-
ció pública per un termini de trenta dies
naturals a comptar de l'endemà de la publi-
cació, a l'efecte de presentar possibles
al·legacions i reclamacions, d'acord amb el
que preveu l'article 37.2 del Reglament d'o-
bres, activitats i serveis dels ens locals, apro-
vat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Si transcorregut el termini d'exposició
pública no s'ha formulat cap al·legació ni
cap objecció, l'esmentat projecte s'entendrà
aprovat definitivament.

La Pobla de Claramunt, 7 de març de
2007.

L'Alcalde, Santi Broch Miquel.

022007007442
A

El Prat de Llobregat

ANUNCI

La plantilla de personal eventual vigent
inclou el lloc de treball de Director de Ser-
veis de l'Àrea d'Esports, Serveis Socials i
Salut Pública, configurat segons acord del Ple
municipal de 9 de febrer de 2005, publicat al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 47 de
24 de febrer de 2005, actualment vacant.

Per Resolució de l'Alcaldia DO 6.22/2007,
d'1 de març, s'ha acordat el nomenament de
Laureà Fanega Macías per ocupar aquest lloc
de treball amb efectes del dia 2 de març,

amb les funcions i dedicació que figuren a
l'acord del Ple abans esmentat i les retribu-
cions fixades amb l'actualització correspo-
nent a l'any 2007.

La qual cosa es fa pública per a coneixe-
ment general en compliment d'allò que
determina l'art. 304.3 del DL 2/2003, de 28
d'abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

El Prat de Llobregat, 5 de març de 2007.
L'Alcalde, Lluís Tejedor i Ballesteros.

022007007507
A

Ripollet

EDICTE

En compliment del que estableix l'article
17 del Reglament de Règim interior del
Cementiri Municipal, i en relació amb l'expe-
dient de sol·licitud presentat pel Sr. Antonio
Navarrete Fernández, en el qual demana l'e-
missió d'un duplicat del títol de propietat
corresponent a la concessió dels drets funera-
ris sobre el nínxol núm. 280 de la secció A
de l'esmentat cementiri a nom de la seva titu-
lar, Sra. Antonia Martínez Mañas, resta expo-
sat al públic el referit expedient, per un ter-
mini de quinze dies hàbils als efectes de que
puguin presentar-se les reclamacions oportu-
nes.

Ripollet, 23 de febrer de 2007.
L'Alcalde, Juan M. Parralejo i Aragoneses.

022007007489
A

Rubí

EDICTE

En els dipòsits municipals es troben vehi-
cles dels quals es desconeix el seu propietari
o s'ignora el lloc de la notificació o mitjà o
bé, intentada la notificació no s'ha pogut
practicar. Donat el temps transcorregut des
de l'ingrés en el dipòsit i per complimentar
allò que disposa l'article 59.4 de la
L.R.J.P.A.C., es fa saber a totes aquelles per-
sones, que considerin tenir algun dret sobre
els esmentats vehicles, que podran formular
davant d'aquest Ajuntament la reclamació
corresponent, degudament fonamentada,
dins el termini màxim de quinze dies natu-
rals, a comptar des del següent dia hàbil al
de la publicació d'aquest anunci. Transcorre-
gut aquest termini sense que s'hagi reclamat
la titularitat sobre els vehicles que hi estan
relacionats, es procedirà al desballestament
d'aquests. La relació de les matrícules dels
vehicles és la següent:
MATRICULA§ MARCA§ MODEL§ COLOR#

5986-BGX§ DAEWOO§ LANOS§ NEGRE#
9881-CWH§ BMW§ § AZUL#
B-1143-PV§ TOYOTA§ CARINA§ BLANCO#
B-1565-NM§ OPEL§ ASTRA§ ROJO#
B-2685-GT§ RENAULT§ 11§ VERMELL#
B-2934-KL§ VW§ PASSAT§ BLANC#
B-4944-XC§ VOLSWAGEN§ GOLF§ NEGRO#

MATRICULA§ MARCA§ MODEL§ COLOR#

B-5224-VL§ DAEWOO§ LANOS§ GRIS#
B-5895-LJ§ HONDA§ RC§ ROJO#
B-6280-KP§ BMW§ 320§ GRIS#
B-8294-MV§ SEAT§ TOLEDO§ GRIS#
B-8622-LJ§ FORD§ FIESTA§ BLANCO#
B-8646-NJ§ VW§ GOLF§ BLANCO#
C-0108-BJK§ TASSO§ § GRANATE#
C-4174-BDW§ ITALJET§ F-50§ GRIS#
C-4584-BRL§ PEUGEOT§ § ROJO GRIS#
C-4688-BMV§ DERBI§ SENDA§ BLANCO#
C-4927-BHV§ AIXAM§ § VERDE#
C-7446-BBG§ YAMAHA§ JOG§ VERMELL#
C-8409-BRB§ PEUGEOT§ LYSTAR§ ROJO#

Rubí, 12 de març de 2007.
El Secretari general, Josep Maria Nasarre i

Puig.

022007008126
A

Sabadell

ANUNCI

En data 30 de juny de 2006, la Junta de
Govern Local ha aprovat les bases específi-
ques que regiran la provisió de 2 places de
Tècnic/a Mitjà/na en Economia, reservades a
promoció interna, corresponents a l'Oferta
Pública d'Ocupació Parcial 2006 i que es
relacionen a continuació. Durant el termini
d'exposició pública de les bases reguladores
d'aquest processos, tal i com s'estableix als
articles 112.3 i 112.4 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el regla-
ment del personal al servei de les entitats
locals en la nova redacció donada pel decret
144/1994, de 14 de juny, no s'han presentat
al·legacions, quedant per tant aprovades de
forma definitiva.

BASES ESPECÍFIQUES PER A TÈCNIC/A
MITJÀ/NA EN ECONOMIA

CONVOCATÒRIA COB6/06 TÈCNIC/A MITJÀ/NA EN
ECONOMIA

És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir 2 places de tèc-
nic/a mitjà/na en economia, del grup de clas-
sificació B, sotsescala tècnica, classe mitjana,
escala d'administració especial, que es regirà
per les bases específiques següents:
1a. Distribució del nombre de places

Les places convocades corresponen al torn
de promoció interna.
2a. Condicions dels aspirants

A més de les condicions exposades a la
base general segona, els aspirants han com-
plir els requisits específics següents:

1. Tenir títol de diplomat/da en Ciències
Empresarials.

2. A efectes d'exempció per realitzar la
prova de català cal acreditar el nivell de sufi-
ciència de català (certificat C) de la Secretaria
de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya o dels reconeguts per aquesta com
a equivalents.

3. Els drets d'examen per aquesta convo-
catòria es fixen en 21EUR.

4. Els aspirants que accedeixen pel torn de
promoció interna, a més de les condicions
exposades a la bases general segona i en les
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específiques de la convocatòria han d'estar
en una categoria del grup de classificació C.
3a. Procés selectiu

El procediment de selecció és el de con-
curs-oposició.
4a. Temari específic

Tema 1. La comptabilitat com a ciència. El
concepte de patrimoni i els equilibris patri-
monials. El compte: Concepte, classes i ope-
ratòria funcional.

Tema 2. Els plans de comptes. La normalit-
zació comptable a l'Estat Espanyol. El Pla
General Comptable Espanyol.

Tema 3. La comptabilitat financera. El
balanç de situació com a instrument de
representació del patrimoni. El balanç com a
origen i acabament de les comptabilitza-
cions.

Tema 4. Fluxos reals i fluxos financers.
Estats economicofinancers. L'estat d'origen i
aplicació de fons.

Tema 5. El problema comptable de les
valoracions. Incidència de les fluctuacions
monetàries. Amortitzacions. Provisions. Pre-
visions. Reserves.

Tema 6. La comptabilitat pública. Principis
bàsics. El Pla General de Comptabilitat Públi-
ca.

Tema 7. La comptabilitat analítica. El con-
cepte comptable del cost. Costos i preus de
cost. Definició, classificació i mètodes de
càlcul. La comptabilitat marginal.

Tema 8. La comptabilitat de les corpora-
cions locals. Funcions que comprèn. Òrgans
que la realitzen i disposicions per què es
regeix.

Tema 9. La comptabilitat de les corpora-
cions locals II. Comptabilitat financera i
comptabilitat pressupostària. Les instruccions
de comptabilitat per a l'Administració Local:
diferències en atenció a la població del
municipi. El Pla General de Comptabilitat
adaptat a l'Administració Local.

Tema 10. Principis generals de la compta-
bilitat local model normal: principis generals,
competències i funcions

Tema 11. Del model normal dels sistema
d'informació comptable per l'Administració
Local I: normes generals. Definició, objecte,
finalitats, configuració informàtica del siste-
ma, suport dels registres comptables.

Tema 12. Del model normal dels sistema
d'informació comptable per l'Administració
Local II: Immobilitzat, normes de valoració,
inventari, correccions valoratives, amortitza-
cions, provisions, pèrdues irreversible, ads-
cripció de béns i altres formes d'adquisició
i/o cessió d'immobilitzat.

Tema 13. Del model normal dels sistema
d'informació comptable per l'Administració
Local III: Pagaments a justificar: concepte,
seguiment i control, comptabilització de les
operacions pròpies dels pagaments a justifi-
car.

Tema 14. Del model normal dels sistema
d'informació comptable per l'Administració
Local IV: Bestretes de caixa fixa: concepte,
seguiment i control, comptabilització de les
operacions pròpies de les bestretes de caixa

fixa.
Tema 15. Del model normal dels sistema

d'informació comptable per l'Administració
Local V: Remanents de crèdit.

Tema 16. Del model normal dels sistema
d'informació comptable per l'Administració
Local VI: Projectes de despeses.

Tema 17. Del model normal dels sistema
d'informació comptable per l'Administració
Local VII: Despeses amb finançament afectat

Tema 18. Del model normal dels sistema
d'informació comptable per l'Administració
Local VIII: Operacions d'inici i fi d'exercici.

Tema 19. Del model normal dels sistema
d'informació comptable per l'Administració
Local IX: Resultat pressupostari, romanent de
tresoreria.

Tema 20. El compte general de l'entitat
local: delimitació, formació, documentació
complementaria, aprovació, rendició de
comptes.

Tema 21. Altre informació comptable:
Informació a subministrar al Ple de l'entitat,
als òrgans de gestió i a altres entitats públi-
ques.

Tema 22. Pla General de comptabilitat
pública adaptat a l'administració local:
model normal, parts que la composen i prin-
cipis comptables.

Tema 23. Comptes anuals, normes d'ela-
boració, parts que la integren.

Tema 24. Ingressos locals no impositius.
Ingressos de Dret Privat. Subvencions i altres
ingressos de Dret Públic.

Tema 25. Taxes i las seves classes. Règim
Jurídic. Règim de càlcul i aprovació de les
tarifes dels serveis públics. Preus públics.

Tema 26. Les contribucions especials.
Règim jurídic.

Tema 27. Els impostos locals. L'Impost
sobre Béns Immobles.

Tema 28. L'Impost sobre Activitats Econò-
miques.

Tema 29. L'Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica.

Tema 30. L'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.

Tema 31. L'Impost sobre l'Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Tema 32. La Tresoreria: Concepte i fun-
cions. Organització de la Tresoreria. La pla-
nificació financera.

Tema 33. El control intern de l'activitat
econòmicofinancera de les entitats locals i
els seus Ens dependents: La funció interven-
tora, el control financer i el control d'eficà-
cia.

Tema 34. El control extern de l'activitat
econòmicofinancera de les entitats locals:
Fiscalització i enjudiciament.

Tema 35. Anàlisi dels estats econòmicofi-
nancers. Anàlisi de balanços. Anàlisi patri-
monial - anàlisi financera. Anàlisi econòmi-
ca. Anàlisi de rendibilitat.

Tema 36. Auditoria comptable: principis
bàsics. Auditoria de sistemes automatitzats de
processament de dades. L'auditoria des del
punt de vista legal.

Tema 37. El béns de les entitats locals.
concepte i classificació. Règim Jurídic. Alte-

ració de la qualificació dels béns. Prerrogati-
ves de les entitats locals respecte dels seus
béns i l'inventari.

Tema 38. Intervenció dels Ens Locals. Acti-
vitat privada; principis i límits. Mitjans d'in-
tervenció. Règim jurídic de les llicències.

Tema 39. El Crèdit Local. Destinació.
Forma d'instrumentalització. Avals. Opera-
cions de Tresoreria. Operacions de crèdit
dels Organismes Autònoms i Societats muni-
cipals.

Tema 40. Tramitació de les operacions de
crèdit a llarg termini. Autorització. Límits.
L'Estalvi net i el coeficient d'endeutament. Els
plans de sanejament.

Tema 41. Anualitats d'amortització: siste-
mes de càlcul. Tipus d'interès aplicables a les
operacions de crèdit local. Quadres d'amor-
tització. Refinançament. Comptabilització.

Tema 42. El Pressupost: concepte, contin-
gut, formació i aprovació. Principis pressu-
postaris. La pròrroga del pressupost.

Tema 43. Les modificacions de crèdit i la
seva tramitació.

Tema 44. L'execució del pressupost de les
entitats locals: les Bases d'execució del pres-
supost. Fases de l'execució. Competència.

Tema 45. Principis pressupostaris: principi
d'unitat, principi d'equilibri, principi d'espe-
cialitat, principi d'anualitat. Altres principis.

Tema 46. El pressupost per programes.
Anàlisi especials de PPBS. El pressupost de
base cero.

Tema 47. Recaptació en període voluntari.
Procediment i lloc d'ingrés. Terminis
d'ingrés. Informació al contribuent: Col·lecti-
va i individual.

Tema 48. La recaptació municipal: con-
cepte i formes de gestió. Control i comptabi-
lització per part d'Intervenció.

Sabadell, 2 de març de 2007.
La Tinenta d'Alcalde de Serveis Centrals i

Promoció Econòmica, Montserrat Capdevila
Tatché.

022007007218
A

Sabadell

ANUNCI

Ignorat el domicili actual i en compliment
de l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, es publica aquest anunci a fi de
comunicar que el tinent d'alcalde de l'Àrea
del Territori i Medi Ambient ha resolt la
imposició de sanció pels següents expedients
sancionadors:
Núm. Expedient: 2006VPOC000054/SAN.

Expedientat: Sara Garcia Fernández.
Tràmit: Resolució.
Normativa infringida: Ordenança munici-
pal d'ocupació de les vies i espais públics
de Sabadell.
Sanció 401 EUR.

Núm. Expedient: 2006VPOC000037/SAN.
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Expedientat: Manuel Sánchez Garcia.
Tràmit: Resolució.
Normativa infringida: Ordenança munici-
pal d'ocupació de les vies i espais públics
de Sabadell.
Sanció: 401 EUR.

Núm. Expedient: 2006VPOC00090B/SAN.
Expedientat: Jaime Luque Díaz.
Tràmit: Resolució.
Normativa infringida: Ordenança munici-
pal d'ocupació de les vies i espais públics
de Sabadell.
Sanció: 401 EUR.

Núm. Expedient: 2006VPOC000116/SAN.
Expedientat: Marta Alba Peña Muñiz.
Tràmit: Resolució.
Normativa infringida: Ordenança munici-
pal d'ocupació de les vies i espais públics
de Sabadell.
Sanció: 401 EUR.

Núm. Expedient: 2006VPOC000117/SAN.
Expedientat: Alodia Quesada Bernaus.
Tràmit: Resolució.
Normativa infringida: Ordenança munici-
pal d'ocupació de les vies i espais públics
de Sabadell.
Sanció: 401 EUR.
Els expedients són a disposició dels inte-

ressats a les dependències del Servei de Man-
teniments de la Via Pública (c. Pau Claris
núm. 100 de Sabadell. Tlf: 93 745 34.01).

El present acte administratiu és definitiu en
la via administrativa susceptible d'interposi-
ció del recurs contenciós-administratiu
davant dels Jutjats del Contenciós-Adminis-
tratiu de la província de Barcelona en el ter-
mini de dos mesos comptadors des del dia
següent al de la rebuda de la notificació, o bé
alternativament, si el vostre domicili és en
una altra província, davant dels jutjats del
contenciós-administratiu amb competència
territorial a la província de la localitat on
residiu. També podeu interposar recurs de
potestatiu de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat aquest acte, com a previ
al contenciós-administratiu, dins el termini
d'un mes, a comptar des del dia següent al
de la notificació del present. Tanmateix
podeu interposar qualsevol altre recurs que
considereu pertinent.

Sabadell, 8 de març de 2007.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea del Territori i

Medi Ambient, Paco Bustos Garrido.

022007007551
A

Sant Adrià de Besòs

ANUNCI

Anunci de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs referent a la relació provisional d'ad-
mesos i exclosos de les convocatòries, en
torn de reserva especial, per accedir a places
de l'escala d'administració especial (II).

La Regidoria de Recursos Humans, amb
data 15 de març de 2007, ha dictat la Resolu-
ció aprovant la llista provisional d'aspirants

admesos i exclosos, nomenant els tribunals
qualificadors i fixant el dia, l'hora i el lloc
d'inici de la fase d'oposició, tot en relació
amb el procés selectiu corresponent a les
convocatòries, en torn de reserva especial,
per a l'ingrés a l'escala d'administració espe-
cial, subescales tècnica de grau mitjà i tècni-
ca auxiliar d'aquesta administració, de con-
formitat amb l'annex que s'adjunta a la Reso-
lució a tots els efectes legals.

ANNEX

TREBALLADOR/A SOCIAL

Admesos

COGNOMS I NOM§ DNI§
NIVELL 
CATALÀ#

ALOY GARCÍA, JOANA§ 46586133R§ EXEMPTA#
ANGULO MORALES, EVA§ 45468884T§ EXEMPTA#
FRANCH FORNÓS, M. ÀNGELS§ 38057222L§ EXEMPTA#
ORTEGA DEL CAÑO, ANTONIO J.§ 37380130R§ EXEMPT#
SUADES FERNÁNDEZ, TERESA§ 46042990A§ EXEMPTA#

Exclosos
No n'hi ha cap.
Tribunal qualificador.
President:
Titular: Jesús M. Canga Castaño.
Suplent: Eduardo A. Fernández-Silva Mén-

dez.
Vocals:
Escola d'Administració Pública de Cata-

lunya: Alícia Corral Sola, com a titular;
Ascensión Soto Mezquita, com a suplent.

Tècnics experts:
Montserrat Campamà Badell, com a titu-

lar; Dolors Palet Duran, com a suplent.
Àngela Martínez Morera, com a titular;

Antoni Velasco Gómez, com a suplent.
Funcionaris designats pel president: J.

Ramon Bardají Pau, com a titular; Juan A.
Pérez Vila, com a suplent.

Secretària: Rosa Parrilla Arce, com a titu-
lar; Esther López García, com a suplent.

A més, podran assistir representants de la
Junta de personal o del Comitè d'empresa,
amb veu però sense vot.

Inici del procés selectiu:
- Proves teòrica i pràctica: dia 17 d'abril

de 2007, a les 9.30 hores, a la 8a planta de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Plaça
de la Vila, 12.

D'acord amb les bases de la convocatòria,
cadascuna d'aquestes proves es qualificarà
de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir una
puntuació mínima de 5 punts per superar-les.

TM CIÈNCIES SOCIALS

Admesos
Cognoms i nom, López Gallego, Montserrat;

DNI, 72551536Z; nivell català, Exempta.
Exclosos

No n'hi ha cap.
Tribunal qualificador.
President:
Titular: Jesús M. Canga Castaño.
Suplent: Eduardo A. Fernández-Silva Mén-

dez.
Vocals:
Escola d'Administració Pública de Cata-

lunya: M. Carmen Iniesta Torres, com a titu-

lar; Pierina Segalà España, com a suplent.
Tècnics experts:
Montserrat Campamà Badell, com a titu-

lar; Dolors Palet Duran, com a suplent.
Àngela Martínez Morera, com a titular;

Antonio Velasco Gómez, com a suplent.
Funcionaris designats pel president: J.

Ramon Bardají Pau, com a titular; Juan A.
Pérez Vila, com a suplent.

Secretària: Rosa Parrilla Arce, com a titu-
lar; Esther López García, com a suplent.

A més, podran assistir representants de la
Junta de personal o del Comitè d'empresa,
amb veu però sense vot.

Inici del procés selectiu:
- Proves teòrica i pràctica: dia 17 d'abril

de 2007, a les 9.30 hores, a la 8a planta de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Plaça
de la Vila, 12.

D'acord amb les bases de la convocatòria,
cadascuna d'aquestes proves es qualificarà
de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir una
puntuació mínima de 5 punts per superar-les.

TM EDUCACIÓ

Admesos
Cognoms i nom, Callau Bartolí, Joan; DNI,

39848804Q; nivell català, Exempt.
Exclosos

No n'hi ha cap.
Tribunal qualificador.
Titular: Jesús M. Canga Castaño.
Suplent: Eduardo A. Fernández-Silva Mén-

dez.
Vocals:
Escola d'Administració Pública de Cata-

lunya: Joan Mallart Navarra, com a titular;
Diana García Bonilla, com a suplent.

Tècnics experts:
Antonio Velasco Gómez, com a titular;

Cristina Santacreu Ming, com a suplent.
Elia Martínez-Cava Carrasco, com a titular;

Montserrat Campamà Badell, com a suplent.
Funcionaris designats pel president: J.

Ramon Bardají Pau, com a titular; Juan A.
Pérez Vila, com a suplent.

Secretària: Rosa Parrilla Arce, com a titu-
lar; Esther López García, com a suplent.

A més, podran assistir representants de la
Junta de personal o del Comitè d'empresa,
amb veu però sense vot.

Inici del procés selectiu:
- Proves teòrica i pràctica: dia 17 d'abril

de 2007, a les 9.30 hores, a la 8a planta de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Plaça
de la Vila, 12.

D'acord amb les bases de la convocatòria,
cadascuna d'aquestes proves es qualificarà
de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir una
puntuació mínima de 5 punts per superar-les.

TÈCNIC/A D'ESPORTS

Admesos
Cognoms i nom, Navarro Cardenete, Anto-

nia; DNI, 35077068K; nivell català,
Exempta.

Exclosos
No n'hi ha cap.
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Tribunal qualificador.
Titular: Jesús M. Canga Castaño.
Suplent: Eduardo A. Fernández-Silva Mén-

dez.
Vocals:
Escola d'Administració Pública de Cata-

lunya: Núria Carré Herrero, com a titular;
Natàlia Gorga Cortacans, com a suplent.

Tècnics experts:
Xènia Donés Martínez, com a titular; Juan

C. Ramos Sánchez, com a suplent.
Joan F. Vivet Lluís, com a titular; Marc

Grau Serra, com a suplent.
Funcionaris designats pel president: J.

Ramon Bardají Pau, com a titular; Juan A.
Pérez Vila, com a suplent.

Secretària: Rosa Parrilla Arce, com a titu-
lar; Esther López García, com a suplent.

A més, podran assistir representants de la
Junta de personal o del Comitè d'empresa,
amb veu però sense vot.

Inici del procés selectiu:
- Proves teòrica i pràctica: dia 17 d'abril

de 2007, a les 9.30 hores, a la 8a planta de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Plaça
de la Vila, 12.

D'acord amb les bases de la convocatòria,
cadascuna d'aquestes proves es qualificarà
de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir una
puntuació mínima de 5 punts per superar-les.

TÈCNIC/A AUXILIAR CULTURA

Admesos
Cognoms i nom, Linares Ramos, David; DNI,

52274198M; nivell català, Exempt.
Exclosos

No n'hi ha cap.
Tribunal qualificador.
Titular: Jesús M. Canga Castaño.
Suplent: Eduardo A. Fernández-Silva Mén-

dez.
Vocals:
Escola d'Administració Pública de Cata-

lunya: Mireia Farran Marsà, com a titular;
Marta Cabré López, com a suplent.

Tècnics experts:
Fermín Rodríguez Venegas, com a titular;

Immaculada Boj Labios, com a suplent.
Pere Guaita Jiménez, com a titular; Albert

Martínez Soques, com a suplent.
Funcionaris designats pel president: J.

Ramon Bardají Pau, com a titular; Juan A.
Pérez Vila, com a suplent.

Secretària: Rosa Parrilla Arce, com a titu-
lar; Esther López García, com a suplent.

A més, podran assistir representants de la
Junta de personal o del Comitè d'empresa,
amb veu però sense vot.

Inici del procés selectiu:
- Proves teòrica i pràctica: dia 17 d'abril

de 2007, a les 9.30 hores, a la 8a planta de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Plaça
de la Vila, 12.

D'acord amb les bases de la convocatòria,
cadascuna d'aquestes proves es qualificarà
de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir una
puntuació mínima de 5 punts per superar-les.

Diligència per fer constar que el present
document, que consta de sis folis, escrits a

una sola cara, tots ells amb el segell de l'A-
juntament, i signats per mi, és aquell al qual
es refereix la Resolució de la Regidoria de
Recursos Humans de data 15 de març de
2006. En dono fe.

Sant Adrià de Besòs, 16 de març de 2007.
Eduardo A. Fernández-Silva Méndez.

022007008165
A

Sant Adrià de Besòs

ANUNCI SOBRE NOMENAMENT 
DE PERSONAL INTERÍ

Mitjançant decret de la Regidoria de
Recursos Humans de data 9 de març de
2007, es nomena interinament, amb efectes a
12 de març de 2007, la senyora Mercedes
Díaz Español, amb DNI núm. 52277725J,
com a administrativa, amb adscripció a les
dependències de la Policia local, fins que la
plaça sigui proveïda mitjançant convocatòria
pública de procés selectiu.

Mitjançant decret de la Regidoria de
Recursos Humans de data 12 de març de
2007, es nomena interinament, amb efectes a
12 de març de 2007, la senyora Gloria
Cazorla Linares, amb DNI núm. 47656252E,
com a auxiliar administrativa, en el lloc de
treball d'auxiliar informador tramitador de
l'OAC, en substitució de Salvador Arderiu
Sánchez, que es troba en situació d'IT, fins
que aquest es reincorpori al lloc de treball.

Sant Adrià de Besòs, 14 de març de 2007.
El Regidor delegat de Recursos Humans,

Eduardo A. Fernández-Silva Méndez.

022007008134
A

Sant Andreu de Llavaneres

EDICTE

La Junta de Govern Local en sessió ordinà-
ria celebrada el dia 5 de març de 2007, va
aprovar les Bases de convocatòria per la
selecció, mitjançant concurs-oposició lliure,
d'una plaça d'Oficial Primera Paleta, perso-
nal laboral fix, Grup D.

A continuació es publiquen íntegrament
les bases esmentades i s'obre el termini per
formular sol·licituds, que serà de vint dies
naturals a comptar de l'endemà de la darrera
publicació.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU
PER PROVEIR UNA PLAÇA D'OFICIAL DE PRIMERA
PALETA, PERSONAL LABORAL FIX, GRUP D,
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ TORN LLIURE

Primera

Objecte de la convocatòria
Aquestes bases regulen el procés de selec-

ció per cobrir per procediment de concurs-
oposició, d'una plaça d'Oficial Primera Pale-
ta del grup de classificació D, vacant a la

plantilla de personal laboral fix d'aquest
ajuntament.
Segona

Condicions de les persones aspirants
1. En tot cas els aspirants hauran de reunir

en la data de finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds i mantenir fins el
moment de la seva contractació i assignació
de lloc de treball, els requisits i les condi-
cions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, la de
qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o la d'altres estats als quals els hi
sigui d'aplicació la lliure circulació de treba-
lladors en virtut de tractats internacionals
ratificats per Espanya. Els nacionals de la
resta d'estats hauran de ser residents a l'Estat
espanyol.

b) Haver complert els 18 anys i no excedir
de l'edat de jubilació forçosa.

c) No patir cap malaltia o defecte físic que
impedeixi el normal desenvolupament del
treball corresponent.

d) No haver estat separat del servei de cap
Administració per resolució ferma, mit-
jançant expedient disciplinari, ni inhabilitat
per a l'exercici de funcions públiques per
sentència ferma. En cas de ser estranger,
s'haurà d'acreditar mitjançant declaració
jurada o promesa de no estar sotmès a sanció
disciplinària o condemna penal que pugui
impedir al seu estat d'origen l'accés a la fun-
ció pública.

e) No trobar-se en cap de les causes d'in-
capacitat per l'exercici de les funcions de la
plaça convocada o d'incompatibilitat previs-
tes en la legislació vigent sobre la matèria.

f) Estar en possessió del Títol de Graduat
Escolar, Graduat en ESO o Formació Profes-
sional de Primer Grau o equivalent, o en
condicions d'obtenir-lo abans que finalitzi el
termini de presentació d'instàncies. En cas
d'aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran d'acreditar l'homologació
de la titulació exigida pel Ministeri d'Educa-
ció i Cultura. Cas de presentar una titulació
equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar
un certificat lliurat per un òrgan competent
que n'acrediti l'equivalència.

2. A més de les condicions generals expo-
sades, els aspirants han de complir els requi-
sits específics següents:

a) Estar en possessió del permís de con-
ducció B, o en condicions d'obtenir-lo abans
que finalitzi el termini de presentació
d'instàncies.

b) Acreditar el coneixement de les dues
llengües oficials de Catalunya, tant en l'ex-
pressió oral com en l'escrita.

1. Llengua catalana. N'hauran d'acreditar
el coneixement tots els aspirants, amb inde-
pendència de la seva nacionalitat. L'acredita-
ció es realitzarà mitjançant la superació
d'una prova de coneixements corresponent al
nivell A Elemental. La qualificació d'aquesta
prova serà d'apte o no apte.

Restaran exempts de la realització d'a-
questa prova els aspirants que aportin la
següent documentació:
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- Certificat d'haver superat una prova de
nivell igual o superior al requerit en procés
de selecció convocat per aquesta entitat en la
mateixa oferta pública d'ocupació.

- Certificat d'haver participat i obtingut
plaça en processos anteriors de selecció de
personal en aquesta entitat en que hi hagués
establerta una prova de català de nivell igual
o superior al requerit.

2. Llengua castellana: N'hauran d'acredi-
tar el coneixement, mitjançant la superació
d'una prova de coneixements corresponent al
nivell superior, els aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola. La qualificació de la
prova serà d'apte o no apte.

Restaran exempts de la realització d'a-
questa prova els aspirants que aportin amb la
presentació de sol·licitud fotocòpia compul-
sada d'algun dels següents documents:

- Certificat conforme s'ha cursat la primà-
ria, secundària i batxillerat a l'Estat espanyol.

- Diploma de nivell superior d'espanyol
que estableix el Reial decret 1137/2002, de
31 d'octubre, o certificació acadèmica que
acrediti haver superat totes les proves adreça-
des a la seva obtenció.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a
estrangers expedit per les escoles oficials d'i-
diomes.
Tercera

Instàncies
1. Les persones que desitgin prendre part

en el concurs-oposició han de sol·licitar-ho
mitjançant instància en model normalitzat
dirigida a l'Alcaldia de l'Ajuntament, a pre-
sentar en el termini de 20 dies naturals
comptadors a partir de l'endemà de la publi-
cació de l'anunci de la convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, mani-
festant que reuneixen totes les condicions
exigides a la a la Base 2ª.

2. Les instàncies s'han de presentar davant
el Registre General de l'Ajuntament o en les
formes establertes a l'article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i Proce-
diment Administratiu Comú.

3. Els que utilitzin per la presentació de les
sol·licituds alguna de les vies establertes a
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i Procediment Administra-
tiu Comú, haurà de comunicar-ho a l'Ajunta-
ment mitjançant fax (93.702.36.39)o telegra-
ma en el plaç màxim de tres dies.

A la instància s'acompanyarà:
a. Currículum vitae de l'aspirant.
b. La documentació acreditativa dels

requisits i les condicions exigides en la base
segona (DNI, títols, certificat mèdic, declara-
cions jurades, permís de conduir, etc...)

Aquesta documentació, aportada per
còpia, serà prèviament compulsada pel
departament de Secretaria de l'Ajuntament
amb la presentació prèvia dels documents
originals.

c. La documentació acreditativa dels
mèrits al·legats per ser valorats en la fase de
concurs, sense que el tribunal qualificador

pugui valorar d'altres no aportats en aquest
moment. Els mèrits insuficientment justificats
no seran valorats.

3. En presentar la instància, els aspirants
hauran de satisfer els drets d'examen per
prendre part a les proves, que es fixen en la
quantitat 12,00 euros per les places de grup
D.

El pagament de l'import d'aquests drets es
farà efectiu a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
de l'Ajuntament o bé per gir postal o telegrà-
fic. Si el pagament s'ha fet a l'Ajuntament,
s'adjuntarà a la instància una fotocòpia del
rebut, i si s'ha fet mitjançant gir postal o
telegràfic, es farà constar a la instància la
data i número de la tramesa.
Quarta

Llista de persones admeses i excloses
1. Un cop finalitzat el termini de presenta-

ció d'instàncies, l'Alcalde-President dictarà
una resolució en el termini màxim d'un mes
per la qual es declararà aprovada la llista
provisional de persones admeses i excloses.
L'esmentada resolució es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler
d'edictes de la Corporació, i establirà el dia,
hora i lloc d'inici de les proves i l'ordre d'ac-
tuació dels aspirants i la composició nominal
de l'òrgan de selecció.

Es podrà substituir la publicació de la reso-
lució per una notificació personal a cadascun
dels aspirants, d'acord amb el que preveu
l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.

2. Així mateix, es concedirà un termini de
10 dies hàbils comptadors a partir de la data
de publicació per presentar esmenes i possi-
bles reclamacions. Les al·legacions es resol-
dran en el termini dels 30 dies hàbils
següents a comptar des que es van presentar.
Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat
cap resolució, les al·legacions s'entendran
desestimades.

Si no s'hi presenten esmenes o al·lega-
cions es considerarà elevada a definitiva la
llista i no caldrà tornar-la a publicar.
Cinquena

Tribunal qualificador
1. El tribunal qualificador estarà format per

un nombre imparell de membres, i tindrà la
composició següent:

- President: L'Alcalde-President de la Cor-
poració o Regidor en qui delegui.

- Secretari: El de la Corporació o funciona-
ri en qui delegui, el qual tindrà veu però no
vot.

Vocals:
- Un/a tècnic/a de l'Ajuntament.
- Un tècnic/a, que pot ser o no personal de

l'Ajuntament.
- Un representant de l'Escola d'Administra-

ció Pública de Catalunya.
Un representant del personal laboral, amb

veu però sense vot.
També es designaran suplents per a cada

membre.
També formarà part del tribunal, amb dret

a veu i sense vot, un assessor en matèria de
normalització lingüística que serà proposat
per l'òrgan de selecció.

En la composició del tribunal es vetllarà
pel compliment del principi d'especialitat,
perquè la meitat més un dels seus membres
tingui una titulació adequada als diversos
coneixements que es fixin a les proves, i tots
ells igual o superior nivell acadèmic que el
requerit a la convocatòria.

2. El tribunal no podrà constituir-se ni
actuar sense la presència del president i del
secretari o qui els substitueixi, i almenys la
meitat dels seus membres, siguin titulars o
suplents, i les decisions s'hauran d'adoptar
per majoria.

3. El tribunal podrà disposar la incorpora-
ció a les seves tasques d'assessors especialis-
tes, per a totes o alguna de les proves. El seu
nomenament es farà constar a l'acta de la
reunió en què es disposi. Aquests assessors
limitaran la seva actuació a prestar col·labo-
ració en les respectives especialitats tècni-
ques sota la direcció de l'òrgan de selecció.
Participaran en les sessions de l'òrgan de
selecció amb dret a veu i sense vot.

4. La designació nominal dels membres
del tribunal inclourà la dels respectius
suplents. Aquesta designació es farà mit-
jançant resolució de l'autoritat convocant
que es publicarà conjuntament amb el llistat
provisional d'admesos i exclosos.

5. L'abstenció i recusació dels membres
del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.

6. Els membres del tribunal que tinguin la
condició de funcionaris meritaran les indem-
nitzacions i assistències que mereixen en fun-
ció del servei, d'acord amb el Reial decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitza-
cions per raó del servei. Els membres del tri-
bunal que tinguin la condició de personal
laboral es regiran pel respectiu conveni
col·lectiu o normativa específica.
Sisena

Desenvolupament del procés selectiu.
1. El procediment de selecció és el de con-

curs-oposició. Els processos tenen dues fases
diferenciades: la primera fase, d'oposició; la
segona, de concurs.

La puntuació definitiva del concurs-oposi-
ció serà el resultat de sumar les puntuacions
obtingudes en les fases d'oposició i de con-
curs.

2. El procés selectiu s'iniciarà després de
la publicació del llistat d'admesos i exclosos i
tindrà una duració màxima de sis mesos, d'a-
cord amb el que estableix la legislació de
procediment administratiu comú.

3. En qualsevol moment del procés selec-
tiu, els aspirants podran ser requerits pels
membres dels òrgans de selecció o els seus
auxiliars amb la finalitat que acreditin la seva
personalitat o l'acompliment dels requisits
exigits a la convocatòria. La negativa a iden-
tificar-se o la manca d'acreditació dels aspec-
tes necessaris per participar en el procés
selectiu, és causa per a què l'òrgan de selec-
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ció, prèvia audiència de l'interessat, en pro-
posi l'exclusió a l'autoritat convocant amb
trasllat de l'expedient i indicació de les ine-
xactituds o falsedats formulades.

L'òrgan de selecció adoptarà les mesures
necessàries per garantir la confidencialitat del
contingut dels exercicis escrits de la fase d'o-
posició, així com que siguin corregits procu-
rant que no es conegui la identitat dels aspi-
rants.

Aquest òrgan, sota el seu criteri, proposarà
a l'autoritat convocant l'exclusió d'aquells
aspirants que alterin el bon ordre del procés
selectiu o que adoptin conductes que preten-
guin falsejar el resultat de la decisió selectiva.

4. Els aspirants s'han de convocar en una
sola crida per a cada exercici. Perdran el dret
a participar en el procés selectiu els aspirants
que no compareguin als exercicis el dia i
hora assenyalats, llevat dels casos de força
major, que s'hauran de justificar fefaentment
dins el termini de les vint-i-quatre hores
següents i que seran seran lliurement valorats
per l'òrgan de selecció. Si s'admet la causa
de justificació, l'aspirant serà objecte de nova
convocatòria per a la data que determini l'òr-
gan de selecció.

5. Un cop iniciat el procés selectiu, tots els
anuncis s'han d'exposar al tauler d'edictes de
l'entitat.

La data, hora i lloc de realització dels
exercicis següents s'han de fer públics per
l'òrgan de selecció en els locals on s'hagin
realitzat els exercicis anteriors i al tauler d'e-
dictes de l'entitat almenys amb dos dies d'an-
telació al seu començament, si es tracta de la
mateixa prova, o de tres dies si es tracta
d'una nova prova.

L'òrgan de selecció ha de fer pública la
llista d'aprovats de cada exercici per ordre de
puntuació en els locals on s'hagin realitzat
els exercicis anteriors i al tauler d'edictes de
l'entitat.
Setena

Proves d'oposició
1. Consta de tres proves de caràcter obli-

gatori i eliminatori, una de teòrica, un exerci-
ci de coneixements de català i una altra de
pràctica.

2. La prova teòrica consta de d'un exerci-
ci. Consisteix a respondre per escrit un qües-
tionari amb respostes alternatives, sobre el
contingut del temari general i específic que
s'especifica a l'annex d'aquestes bases. El
nombre de preguntes que integren aquest
qüestionari és de 20.

La puntuació global d'aquesta prova teòri-
ca serà el resultat de la valoració de l'exercici
de què es compon, amb un màxim de 10
punts.

3. La segona prova consisteix en un exer-
cici de coneixements de català, mitjançant
les proves disposades per l'òrgan de selecció
amb l'assessorament de tècnics competents
en matèria de normalització lingüística. El
temps per a realitzar aquesta prova serà
determinat per l'òrgan de selecció amb l'as-
sessorament de tècnic pertinent. La qualifica-
ció d'aquest exercici és d'apte o no apte;

els/les aspirants que siguin considerats/des no
aptes restaran eliminats/des del procés.

En restaran exempts els aspirants que
hagin aportat en temps i forma la documenta-
ció que s'estableix a la Base segona, 2.b.1,
de les presents Bases.

Tanmateix, els aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el
coneixement del castellà mitjançant la realit-
zació d'una prova en què es comprovarà que
posseeixen un nivell adient de comprensió i
expressió oral i escrita en aquesta llengua.

El contingut d'aquesta prova s'ajustarà a
allò disposat en el reial Decret 1137/2002,
de 20 de juliol, pel qual s'estableixen diplo-
mes acreditatius del coneixement de l'espan-
yol com a llengua estrangera. La prova es
qualificarà com a apte o no apte. Queden
exempts de realitzar aquesta prova els aspi-
rants que hagin aportat en temps i forma la
documentació que s'estableix a la Base sego-
na, 2.b.2, de les presents Bases.

4. La prova pràctica consisteix en l'execu-
ció d'un treball vinculat a les funcions prò-
pies de la plaça a proveir, per al qual l'Ajun-
tament facilitarà les eines necessàries durant
el termini màxim d'una hora.

5. La prova teòrica i la pràctica són elimi-
natòries i es qualificaran sobre un màxim de
10 punts cadascuna. L'aspirant que no obtin-
gui un mínim de 5 punts en cadascuna de les
proves en serà automàticament eliminat/da.

6. La puntuació de l'aspirant en cadascuna
de les proves (teòrica i pràctica) serà la mitja-
na aritmètica de les qualificacions atorgades
per cadascun dels membres assistents del Tri-
bunal.

7. El resultat final de la fase d'oposició
serà la suma de les puntuacions obtingudes
en el conjunt de les proves teòrica i pràctica.
Vuitena

Fase de concurs
1. Aquesta fase és aplicable als/a les aspi-

rants que superin la fase d'oposició.
2. Consisteix en la valoració dels mèrits

al·legats i acreditats documentalment pels/per
les candidats/es, fins a un màxim de 8 punts,
i de conformitat amb l'escala següent:

a) Serveis efectius prestats a l'Administra-
ció Local en una plaça del mateix grup, esca-
la i subescala com a funcionari/ària de carre-
ra o personal interí o mitjançant contracte
laboral amb adscripció a la plantilla, llevat
dels inclosos en plans d'ocupació i altres de
col·laboració amb l'I.N.E.M. o organisme
equivalent, d'1 punt per any complet treba-
llant fins a un màxim de 4,00 punts.

S'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de
certificació de l'òrgan competent amb indica-
ció expressa de l'escala, subescala o catego-
ria professional desenvolupada, funcions,
període de temps, règim de dedicació i expe-
riència adquirida.

b) Experiència professional en funcions
anàlogues a les del lloc a proveir, a raó d'1
punt per any complet treballat, fins a 1,00
punts.

L'experiència professional en altres admi-
nistracions o empreses del sector públic o

privat s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació
de fotocòpies dels nomenaments, contractes
de treball o fulls de nòmina acompanyats del
certificat de vida laboral expedit per la Segu-
retat Social.

c) Per cada curs de formació que tingui
relació directa amb el lloc a proveir i sempre
que tingui una duració mínima de 10 hores,
entre 0,05 i 0,50 punts, en funció de la dura-
da i de l'entitat organitzadora, fins a un
màxim de 2,00 punts.

S'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de
certificació amb especificació de l'entitat
organitzadora, denominació del curs i durada
del curs en hores o crèdits. En el supòsit que
no s'especifiqui la duració en hores o crèdits,
quedarà a criteri del tribunal la valoració o
no del mèrit.

d) Altres mèrits a considerar pel Tribunal,
fins a 1,00 punt.
Novena

Qualificació, Llista de persones aprovades i
presentació de documents

1. La puntuació en la fase d'oposició
estarà determinada per la suma de les pun-
tuacions de cadascun dels exercicis. La suma
de les qualificacions de cada aspirant en la
fase d'oposició, més la puntuació obtinguda
a la fase de concurs, servirà per determinar la
inclusió i l'ordre dels aspirants en la proposta
de contractació que formuli l'òrgan de selec-
ció.

2. En cas d'empat, l'ordre s'establirà ate-
nent, en primer lloc, a favor de l'aspirant que
hagi obtingut la major puntuació en la fase
d'oposició. En cas de persistir l'empat, es
faculta a l'òrgan de selecció per a ordenar la
pràctica d'una prova d'aptitud relacionada
amb les funcions pròpies de la plaça convo-
cada que determinarà l'aspirant amb millor
capacitat.

3. Un cop finalitzada la qualificació, el tri-
bunal ha de fer pública en el tauler d'edictes
de la corporació la llista de les persones
aprovades per ordre de puntuació final, en la
que constaran les qualificacions obtingudes
en el concurs i en l'oposició i el resultat final,
i elevarà a la Presidència la citada llista amb
la proposta per ser contractat únicament l'as-
pirant que hagi obtingut la puntuació més
alta. En cap cas el nombre de persones pot
ser superior al de places convocades.

Amb la publicació dels llistats amb els
resultats de les diferents proves així com del
llistat final d'aprovats es considerarà efectua-
da la notificació als interessats.

4. Contra aquesta resolució es pot interpo-
sar recurs d'alçada davant l'Alcaldia en el
termini d'un mes, d'acord amb el que dispo-
sen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.

5. En el termini de 20 dies naturals a partir
de l'endemà de l'exposició de la llista, les
persones aspirants han de presentar sense
previ requeriment, en el Registre General de
l'ajuntament, els documents acreditatius de
les condicions de capacitat i dels requisits
exigits que es detallen a la base segona, i que
són, com a mínim:
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- Certificat de l'acta de naixement, o origi-
nal i fotocòpia del D.N.I. o, en cas de no
tenir la nacionalitat espanyola, el document
oficial acreditatiu de la nacionalitat.

- Si s'escau, fotocòpia compulsada del
permís de residència.

- Certificat mèdic acreditatiu de no patir
cap malaltia ni defecte que impossibiliti l'e-
xercici de la funció.

- Declaració jurada o promesa de no haver
estat separat mitjançant expedient disciplinari
del servei de l'Estat o de l'Administració
Local, ni patir inhabilitació per a l'exercici de
funcions públiques.

- Declaració jurada de no estar afectat per
cap motiu d'incompatibilitat dels continguts
a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, ni
d'incapacitat de les contingudes a l'article 36
del Reglament de funcionaris de l'Adminis-
tració Local.

Si dins del termini fixat, les persones pro-
posades no presenten la documentació, llevat
dels casos de força major, o examinada
aquesta, es comprova que no compleixen
algun dels requisits assenyalats a la base
segona, no podran ser contractades i s'hau-
ran d'anul·lar les seves actuacions, sens per-
judici de la responsabilitat en què hagin
pogut incórrer.

En aquest cas, la Presidència de la Corpo-
ració podrà procedir a contractar el següent
dels aspirants amb més puntuació final, con-
cedint-se a l'aspirant, en aquest cas amb un
requeriment previ, un termini de vint dies
naturals per presentar la documentació.
Desena

Contractació
1. Exhaurit el termini de presentació de

documents, l'Alcaldia, en el termini d'un
mes, formalitzarà el contracte de la persona
proposada pel tribunal com a personal labo-
ral de caràcter fix, d'acord amb la legislació
laboral vigent.

Les persones contractades que, sense cap
raó justificada, no s'incorporin al servei de la
corporació, perdran tots els drets derivats del
procés de selecció i de la contractació sub-
següent com a personal laboral.
Onzena

Període de prova
L'opositor que superi les proves i/o sigui

proposat pel Tribunal Qualificador per ésser
contractat, haurà de superar un període de
prova, de dos mesos, d'acord amb el que
estableix l'article 14 de l'Estatut dels Treba-
lladors.

Aquest període no s'aplicarà si el candidat
seleccionat ja hagués cobert en situació d'in-
terinitat la plaça convocada durant un perío-
de mínim de 2 mesos. Si el període d'interini-
tat fos menor, el temps en pràctiques es farà
només de la diferència entre els 2 mesos i el
temps treballat.

En finalitzar el període de prova, el Direc-
tor de l'Àrea de Serveis Territorials, farà un
informe d'avaluació de l'aspirant sobre l'apli-
cació dels seus coneixements i les seves
capacitats a les activitats realitzades, la quali-

tat i l'eficàcia en el desenvolupament de les
diferents tasques i l'adaptació a l'entorn de
treball.

En el cas de no superació del període de
prova es resoldrà el contracte de treball en la
forma que determina el Reial Decret Legisla-
tiu 1/1995, de 24 de març, de l'Estatut dels
Treballadors i es procedirà a nomenar en
pràctiques els següents aspirants de la llista,
sempre que aquests hagin superat tot el
procés de selecció.

El Tribunal qualificador podrà realitzar
proposta de llista d'espera amb els aspirants
que hagin superat les proves per a cobrir pos-
sibles vacants o necessitats temporals que
puguin sorgir.
Dotzena

Incompatibilitats i Règim del servei
Abans d'incorporar-se al servei de l'ajunta-

ment, les persones contractades han d'efec-
tuar una declaració d'activitats i, si escau,
sol·licitar la compatibilitat o exercir, altra-
ment l'opció prevista a l'article 10 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, en relació amb
l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre i amb l'article 337 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, en ser d'aplicació
la normativa vigent sobre règim d'incompati-
bilitats en el sector públic.

Quant a la determinació i adscripció a
llocs de treball, feines i règim d'horari i jor-
nada, s'actuarà d'acord amb el que disposa
el Conveni col·lectiu vigent i, en el seu cas,
la resolució específica que es dicti.
Tretzena

Incidències
Les llistes definitives de persones admeses

i excloses, el decret que autoritza la contrac-
tació com a personal laboral, les convocatò-
ries i les bases, d'acord amb la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, poden ser objecte d'im-
pugnació mitjançant la interposició de recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes
a comptar des de l'endemà de la seva publi-
cació. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició o bé directament, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en
el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la seva publicació en els dife-
rents diaris oficials.

Contra els actes definitius i les resolucions
de l'òrgan de selecció, i contra aquells actes
de tràmit que decideixin directa o indirecta-
ment el fons de l'assumpte, determinin la
impossibilitat de continuar en el procés
selectiu o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, els
interessats podran interposar recurs d'alçada
davant l'autoritat que hagi nomenat el presi-
dent de l'òrgan de selecció, en el termini
d'un mes a comptar des de l'endemà de la
seva publicació o notificació.

Els actes i les resolucions del tribunal qua-
lificador s'han d'ajustar als criteris que esta-
bleix l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.

El tribunal està facultat per resoldre els
dubtes i les discrepàncies que s'originin

durant el desenvolupament del procés de
selecció.

En tot allò que no estigui previst a les
bases, es procedirà segons el que determina
el Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta
de disposicions aplicables.
Catorzena

Recursos
Aquestes bases i la convocatòria de l'opo-

sició podran ser impugnades pels qui es con-
siderin interessats legítims mitjançant els
recursos següents:

- Amb caràcter potestatiu, recurs de repo-
sició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el ter-
mini d'un mes a comptar des del dia següent
al de la publicació de l'extracte de la convo-
catòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb allò que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener; o, directa-
ment,

- Recurs contenciós administratiu davant
la Sala del Contenciós Administratiu del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats a partir des
del dia següent al de la publicació de l'ex-
tracte de la convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que preveu l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciosa administrativa.

ANNEX I.

TEMARI GENERAL

1. La Constitució Espanyola de 1978.
Estructura i principis generals.

2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El
municipi: Organització municipal.

ANNEX II

TEMARI ESPECÍFIC

1. Normes de seguretat i higiene.
2. Equips de seguretat individual.
3. Les Brigades Municipals.
4. Les obres públiques.
5. Els materials de la construcció.
6. Eines de la construcció.
7. Elements de la construcció: murs,

parets, envans i cobertes.
8. Elements de la construcció: façanes.
9. Elements de la construcció: desguassos.
10. Elements de la construcció: bastides.
11.Paviments. Tipus de paviments. Carac-

terístiques de cada un d'ells.
12. Acabaments: arrebossats, enguixats i

enrajolats.
13. Treball amb guix. Motllures. Blocs.

Plaques. Revestiments.
14. Manteniment de ferms, voreres i clave-

gueram de la via pública.
15. Manteniment del mobiliari urbà.
16. Manteniment de la senyalització vià-

ria.
17.Coneixements bàsics sobre el manteni-

ment d'instal·lacions.
18.Els vehicles i la maquinària d'obra
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pública. La senyalització de les obres.
Sant Andreu de Llavaneres, 6 de març de

2007.
L'Alcalde, Víctor Ros i Casas.

022007007488
A

Sant Antoni de Vilamajor

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió del 1
de març de 2007, ha acordat contractar la
senyora Sra. Concepción Serrano Pascual,
amb DNI 38.049.894-M, per desenvolupar
les tasques d'auxiliar administrativa mit-
jançant contracte de treball laboral d'interini-
tat.

La qual cosa es fa pública d'acord amb el
que preveu l'article 291.3 del Decret Legisla-
tiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya i l'article 94.3 del Regla-
ment del personal al serveis dels ens locals.

Sant Antoni de Vilamajor, 9 de març de
2007.

L'Alcalde, Francesc Tella Macià.

022007007511
A

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

Per decret de la Regidora de l'àmbit de
Recursos Humans, núm. AP10070130 de
data 25 de gener de 2007, s'ha resolt:

Aprovar la contractació laboral urgent de
David Alberich Puig, com a oficial 2ª jardiner
del departament de manteniment de ciutat i
edificis públics d'aquest Ajuntament, amb el
tipus de contracte eventual, per acumulació
de tasques a partir del dia 01/02/2007 i fins
al dia 31/07/2007.

Per decret de la Regidora de l'àmbit de
Recurso Humans, núm. AP10070119 de data
25 de gener de 2007, s'ha resolt:

Aprovar la contractació laboral urgent de
Jaime Moreno Fernández, com a operador
informàtic del departament d'informàtica d'a-
quest Ajuntament, amb el tipus de contracte
d'obra i servei determinat a partir del dia
24/01/2007 i fins a la finalització del projecte
Adaptació dels sistemes al programari lliure

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement

Sant Boi de Llobregat, 28 de febrer de
2007.

El Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació
Política de Presidència, José Manuel Gonzá-
lez Labrador.

022007007457
A

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

Per decret AP10070301 de la regidora d'E-
conomia i Hisenda, de data 12 de febrer de
2007, s'adopta el següent acord:

Primer. - Aprovar els padrons/llistats
cobratoris corresponents a les liquidacions de
l'exercici econòmic del 2007 dels conceptes
següents:

- Taxa per a l'exercici d'activitats comer-
cials per part de venedors ambulants.

- Taxa per a la instal·lació de quioscos a la
via pública.

- Taxa per a les ocupacions del sòl, subsòl
i la volada a la via pública.

- Taxa pel transport adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda.

Segon. - Aquests padrons/llistats de cobra-
ment estaran exposats als interessats durant el
termini d'un mes en el departament d'Hisen-
da de l'Ajuntament i les respectives liquida-
cions es notificaran col·lectivament, mit-
jançant edicte que es publicarà al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler d'anuncis
de la corporació, 15 dies abans de l'inici del
període de cobrament en voluntària.

Tercer. - Contra les esmentades liquida-
cions es podrà interposar recurs de reposició
davant l'Alcaldessa, en el termini d'un mes
des del dia següent al de la finalització del
període d'exposició pública del padró o
qualsevol altre que s'estimi adient.

Quart. - El pagament es podrà efectuar
amb els següents mitjans: moneda o bitllets
de curs legal, xec nominatiu a favor de l'Or-
ganisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i qualsevol altre legalment
autoritzat.

Cinquè. - El pagament s'haurà d'efectuar a
través de les entitats de dipòsit col·laborado-
res de l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT) que té dele-
gada la recaptació dels ingressos, i que s'in-
diquen a continuació:

Caixa de Catalunya.
Caja Madrid.
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
Banc de Sabadell.
Caixa Laietana.
Banco Popular.
Caixa de Manlleu.
Banco Bilbao Vizcaya - BBVA.
Caixa de Manresa.
Banesto.
Caixa del Penedès.
Banco Santander Central Hispano.
Caixa de Sabadell.
Caixa de Terrassa.
Bankinter.
Banco de Crédito Local de España - BCL.
Caixa Tarragona.
Termini: De conformitat amb l'acord

adoptat per resolució de data 15 de novem-
bre de 2006 d'aprovació del calendari de
cobrament de l'any 2007, el pagament
s'haurà d'efectuar en els terminis següents:

- Taxa per a l'exercici d'activitats comer-
cials per part de venedors ambulants.

1r. Trimestre: 02/02/07 al 02/04/07,
ambdós inclosos.

2n. Trimestre: 02/05/07 al 02/07/07,
ambdós inclosos.

3r. Trimestre: 03/09/07 al 05/11/07,
ambdós inclosos.

4rt. Trimestre: 02/11/07 al 02/01/08,
ambdós inclosos.

- Taxa per a la instal·lació de quioscos a la
via pública.

Des del dia 02/05/07 al 02/07/07, ambdós
inclosos.

- Taxa per a les ocupacions del sòl, subsòl
i la volada a la via pública.

Des del dia 02/05/07 al 02/07/07, ambdós
inclosos.

- Taxa pel transport adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda.

Des del dia 02/02/07 al 02/04/07, ambdós
inclosos.

Domiciliats:
1r. Pagament (gener-febrer-març): 31 de

març.
2n. Pagament (abril-maig-juny): 30 de

juny.
3r. Pagament (juliol-agost-setembre): 29 de

setembre.
4t. Pagament (octubre-novembre-desem-

bre): 29 de desembre.
Sisè. - Advertiment.
Transcorreguts els respectius terminis de

cobrament en voluntària abans indicats, els
deutes seran exigits per la via de constrenyi-
ment, i s'acreditaran el recàrrec de constren-
yiment, els interessos de demora, i, si s'es-
cauen, les costes que es puguin produir.

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 6 de març de 2007.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Actuació

Política de Presidència, José Manuel Gonzá-
lez Labrador.

022007007491
A

Sant Cugat del Vallès

EDICTE

Referència: Expedient UO72/07/1,
X/07/2048
Projecte d'urbanització del Pla de Les Sar-

danes (La Floresta)
Promoció: Privada
Data aprovació inicial: 12 de febrer de

2007
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament

de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària
de 12 de febrer de 2007, ha aprovat inicial-
ment el Projecte d'urbanització del Pla de les
Sardanes (La Floresta), per un import de
89.067,09 EUR, promogut per la Comunitat
de Propietaris Pla de les Sardanes, segons
Projecte elaborat per l'arquitecte Luís F.
Infiesta Calzado, i sotmetre l'esmentat expe-
dient a informació pública per termini d'un
mes, d'acord amb allò que disposa l'article
70 en relació als articles 87 i 113 del Decret
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Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.

Durant l'esmentat termini d'un mes, a
comptar des del dia següent de la data de
l'última publicació del present edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o en la prem-
sa escrita, tota la documentació tècnica i
administrativa de l'expedient podrà exami-
nar-se a les dependències de l'Àmbit de Ges-
tió de Territori, oficina Plànol de la ciutat,
carrer Dos de Maig, número 25, planta pri-
mera, de dilluns a divendres de 10 a 14
hores, podent-se presentar al·legacions mit-
jançant qualsevol dels procediments previs-
tos en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

La qual cosa es fa pública per al general
coneixement.

Sant Cugat del Vallès, 23 de febrer de
2007.

L'Alcalde, Lluís Recoder i Miralles.

022007007492
A

Sant Cugat del Vallès

EDICTE CONVOCATÒRIA 
DE CONCURS PÚBLIC

El Ple Municipal en sessió de 2 de març de
2007 va aprovar expedient per a l'adjudica-
ció en règim concessional de la redacció del
projecte per a la construcció d'una Sala de
Concerts de música actual, execució de les
obres i gestió, explotació i prestació de ser-
veis i activitats complementàries destinades
principalment a la població jove. D'acord
amb el que estableix l'art. 160 del Decret
núm. 179/1995 de 13 de juny pel qual s'a-
prova el Reglament d'Obres, Activitats i Ser-
veis dels Ens Locals l'expedient estarà expo-
sat al públic a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà,
durant un termini de trenta dies durant el
qual podrà ésser consultat i presentar-se els
suggeriments o al·legacions que es tinguin
per convenient.

Simultàniament es convoca la correspo-
nent licitació que quedarà ajornada si
resultés necessari en el supòsit de formular-se
suggeriments i al·legacions.

Entitat adjudicadora: Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.

Objecte: contracte per a la redacció del
projecte constructiu, execució de les obres i
gestió i explotació d'un edifici destinat a Sala
de Concerts de música actual, serveis conne-
xos i activitats complementàries destinades
principalment a un públic jove.

Durada del contracte: La durada màxima
del contracte serà de trenta anys.

Procediment de contractació: Concurs
públic mitjançant procediment obert.

Condicions econòmiques: Veure clàusules
30 i següents del Plec.

Garantia provisional: 36.000 EUR.

Garantia definitiva: Veure clàusula 6a del
Plec.

Informació: Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès (codi postal 08172 - telèfon
93.565.70.00 - fax 93.675 54 06).

Obtenció de documentació: Durant el ter-
mini de presentació de pliques podrà obtenir-
se còpia del Plec de clàusules administratives
a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada a la
Casa de la Vila, de dilluns a divendres de 9 a
14 hores i dissabtes de 9 a 13 hores. (Plaça
Barcelona,17 - telèfon 93.565.70.00 / fax 93.
675.54.06) i a través de la web de l'Ajunta-
ment, www.santcugat.cat.

Presentació d'ofertes: En el Registre Gene-
ral de l'Ajuntament, en horari de 9 a 13 h,
dins el termini de 45 dies naturals següents a
l'última publicació de convocatòria del con-
curs al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya o al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA de Barcelona.

Documentació que integrarà les ofertes:
Veure clàusula 8a del Plec.

Obertura de les pliques: En la Sala de Ses-
sions de la Casa de la Vila, a les 13 h. del
cinquè dia hàbil següent al de finalització del
termini de presentació de pliques, llevat que
aquest dia s'escaigui en dissabte, en quin
supòsit es traslladarà al dilluns següent o al
primer dia hàbil posterior.

Termini de vinculació d'ofertes: Tres
mesos.

Despeses d'anuncis: Seran a càrrec de
l'adjudicatari.

Sant Cugat del Vallès, 5 de març de 2007.
L'Alcalde, Lluís Recoder i Miralles.

022007007493
A

Sant Joan Despí
Gestió Tributària

EDICTE

Havent-se aprovat per Resolució d'Alcal-
dia núm. 893 de data 02 de març de 2007, el
Padró pel concepte de taxa per plaques de
gossos, corresponent a l'exercici de 2007,
per un import total de 15.018'30 EUR i que
consta d'un total de 902 rebuts, resultat d'a-
plicar les tarifes incloses a l'article 5.3 de
l'Ordenança Fiscal núm. 15/2007, Regulado-
ra de la Taxa per Concessió de Plaques,
Patents i d'altres distintius anàlegs, el mateix
s'exposa al públic durant el termini d'un mes,
comptador des de l'endemà de la publicació
del present edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, tal com disposa l'article 102.3 de
la Llei General Tributària.

Contra el Padró de referència i durant l'es-
mentat termini d'exposició pública, qualsevol
persona interessada podrà presentar recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu o
qualsevol altre que estimi pertinent, davant el
Sr. Alcalde. Per a l'interposició del recurs no
es requerirà el pagament previ de l'import del

rebut, però, malgrat això, l'interposició del
recurs no detindrà l'acció administrativa per
al cobrament del mateix, tret que l'interessat
sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte
impugnat, per la qual cosa serà indispensable
que acompanyi garantia que cobreixi el total
del deute tributari. Tot això d'acord amb allò
que disposa l'article 14 del R.D.L. 2/2004 de
5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

El termini de pagament en via voluntària
del concepte esmentat, serà el comprès entre
els dies 2 de març i 2 de maig de 2007,
ambdós inclosos i el pagament s'efectuarà,
durant l'esmentat termini, a qualsevol de les
entitats bancàries assenyalades per l'Organis-
me de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, entitat que te delegada la recapta-
ció en via voluntària i executiva de la Taxa
esmentada, dins l'horari d'oficines, per qual-
sevol dels medis assenyalats per l'article 86
del Reglament General de Recaptació, tal
com disposa l'article 88 del mateix text legal.

Un cop exhaurit el termini de pagament
en via voluntària, el deute tributari passarà
automàticament a la via de constrenyiment,
amb el recàrrec corresponent i altres concep-
tes exigibles, tal com disposa l'article 161 de
la Llei General Tributària.

Sant Joan Despí, 7 de març de 2007.
L'Alcalde President, Antonio Poveda Zapa-

ta.

022007007445
A

Sant Julià de Vilatorta

EDICTE

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilatorta, en sessió de
22 de febrer de 2007 l'expedient de modifi-
cació pressupostària 4/06, s'exposa al públic
per un període de quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar la
documentació i presentar les reclamacions
que creguin oportunes. La modificació s'en-
tendrà definitivament aprovada sense neces-
sitat de prendre cap acord si durant l'esmen-
tat termini no es presenten reclamacions. Tot
d'acord amb el que estableixen els articles
177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les hisendes locals.

Sant Julià de Vilatorta, 7 de març de 2007.
L'Alcalde, Joan Rosell Ballús.

022007007510
A

Sant Martí de Centelles

ANUNCI

De conformitat amb el procediment esta-
blert en l'article 72 del Reial Decret 2612/96,
de 20 de desembre, pel que es modifica el
Reglament de població i demarcació territo-
rial de les entitats locals, es notifica a les per-
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sones tot seguir relacionades o als seus repre-
sentants legals la incoació d'un expedient de
baixa del Padró d'Habitants de Sant Martí de
Centelles per complir les condicions de
residència establertes en l'article 54 de l'es-
mentat Reglament.

No havent-se pogut practicar comunicació
individualitzada a les persones relacionades,
per mitjà d'aquest anunci se'ls notifica el trà-
mit d'audiència per tal que presentin les
al·legacions que estimin pertinents en el ter-
mini de 15 dies a partir del dia següent al de
la seva publicació. Les al·legacions es podran
presentar davant l'Ajuntament de Sant Martí
de Centelles, C/ Estació, 4 de 9 a 14 hores.

Complert el termini previst, i previ informe
favorable del Consell d'Empadronament, es
procedirà a la Baixa d'aquells que no hagin
manifestat el seu desacord amb el contingut
de l'expedient. Cal recordar que aquesta
baixa tindrà també efectes en el Cens Electo-
ral.
Relació de persones

Sra. Luisa Doya Muñóz
Sra. Pilar Amaya Doya
Sr. Juan Fajardo Amaya
Sant Martí de Centelles, 9 de març de

2007.
L'Alcalde, Pere Sans i Tantiñà.

022007007508
A

Sant Martí Sarroca

ANUNCI

Corporació local: Sant Martí Sarroca.
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Corporació local de Sant
Martí Sarroca.

b) Número d'expedient: 261/2006-U.
2. Objecte del contracte

a) Execució de l'obra: Rehabilitació edifici
antic Ajuntament.

b) Lloc d'execució: Sant Martí Sarroca.
c) Termini d'execució: vint (20) mesos.

3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import licitació: quatre-cents noranta nou

mil sis-cents trenta-tres EUR amb seixanta-
vuit cèntims d'EUR, IVA inclòs (499.633,68
EUR) i podrà ser millorat a la baixa.
5. Garanties

La garantia provisional a constituir serà l'e-
quivalent al 2% del preu de licitació del pro-
jecte, és a dir, nou mil nou-cents noranta dos
EUR amb seixanta set cèntims (9.992,67
EUR) i la garantia definitiva serà del 4% del
preu d'adjudicació total del contracte.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament Sant Martí Sarroca.

b) Domicili: Ferran Muñoz 4-6.
c) Localitat i codi postal: Sant Martí Sarro-

ca 08731.
d) Telèfon: 93-899-11-11.
e) Fax: 93-899-15-12.
f) Data límit per a l'obtenció de documents

i informació: sis dies abans de prescriure la
data de la presentació d'ofertes.
7. Requisits específics del contractista i
criteris de valoració del concurs

a) Classificació del contractista:
Grup, C; Subgrup, 1; Categoria, A.
Grup, C; Subgrup, 2; Categoria, B.
Grup, C; Subgrup, 4; Categoria, B.
b) Criteris de valoració en ordre decreixent

d'importància.
1r. Oferta econòmica fins a 40 punts. Tan-

mateix, quan la baixa sigui desproporcionada
o temerària la seva valoració serà de 0 punts.

2n. Millores en el projecte, solucions tèc-
niques o materials fins a 25 punts.

3r. Reducció del termini d'execució fins a
20 punts.

4rt. Millors mitjans materials oferts fins a
10 punts.

5è. Qualificació professional del personal
tècnic al front de l'obra i personal a peu d'o-
bra, fins a 5 punts.
8. Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: tretze (13)
dies naturals posteriors al de l'última publica-
ció d'aquest anunci en un diari oficial.

b) Documentació a presentar: la que deta-
llen els plecs de clàusules administratives
particulars.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Sant
Martí Sarroca, c/ Ferran Muñoz 4-6.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l'e-
xecució de l'obra.

e) Admissió de variants: No.
9. Obertura de les ofertes

L'obertura del sobre núm. 1 tindrà lloc a
les 13.00 hores del primer dilluns hàbil
següent al de la finalització del termini de
presentació de proposicions, inclòs el termini
de presentació d'ofertes per correus. Dictami-
nada la regularitat de la documentació dels
sobres número 1 per la Mesa de Contracta-
ció, i si es considera convenient en el propi
acte, la Mesa obrirà el sobre núm. 2 de les
proposicions admeses.

L'acte d'obertura del sobre número dos
tindrà lloc a la Sala d'Actes de la Corporació,
a les 13.00 hores del següent dilluns hàbil a
partir de l'obertura del sobre núm.1.
10. Despeses dels anuncis

Les despeses de publicació dels anuncis
seran a càrrec del contractista adjudicatari,
per un import màxim de mil dos-cents dos
EUR amb dos cèntims d'EUR (1.202,02 EUR).

Sant Martí Sarroca, 16 de març de 2007.
L'Alcalde-President, Ramon Carbó i Vert.

022007008262
A

Sant Mateu de Bages

EDICTE

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Sant
Mateu de Bages, de data 2 de març de 2006,
es va aprovar el plec de clàusules administra-
tives particulars que ha de regir el concurs
públic per la contractació de l'obra que es
detalla a continuació.

Així mateix s'anuncia concurs públic.
1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Ajuntament de Sant Mateu
de Bages.

b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Acabament de
Zona Polisportiva.

b) Divisió per lots i número: no procedeix.
c) Lloc d'execució: Sant Mateu de Bages.
Termini d'execució: 7 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs Públic.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 639.160,59 EUR (IVA inclòs).

5. Garanties
Garantia provisional: No és necessària.
Garantia definitiva: 4% del preu d'adjudi-

cació.
6. Obtenció d'informació

a) Entitat: Ajuntament de Sant Mateu de
Bages.

b) Domicili:
Dimarts, dimecres, dijous i divendres. De

9 a 13 hores. C/ Afores s/n Sant Mateu de
Bages.

Dilluns, dimecres i divendres. De 9 a 13
hores. Pl. Sant Josep. Valls de Torruella.

c) Localitat i codi postal: 08263 Sant
Mateu de Bages.

d) Telèfon: 93.836.00.10.
e) Telefax: 93.836.00.10.
f) Fotocopies. Plecs de Clàusules. En els

llocs abans indicats per fax o Internet.
Projecte: Copisteria Sarrió. C/ Saclosa, 21

(Manresa).
7. Requisits específics del contractista

a) Per participar en el concurs els contrac-
tistes hauran de disposar de la classificació
següent:

Grup: A) Subgrup: 1 Categoria: c).
Grup: C) Subgrup: 2 Categoria: c).
Grup: E) Subgrup: 7 Categoria: c).
Grup: G) Subgrup: 6 Categoria: c).

8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Vint-i-sis (26)

dies naturals, comptats des del dia següent al
de l'última publicació d'aquest anunci, en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Si aquest dia
fos dissabte o festiu es traslladarà al següent
dia hàbil.

b) Documentació a presentar: La que es
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detalla a la clàusula 9 del Plec de condicions
econòmic-administratives, tècniques i parti-
culars.

c) Lloc de presentació:
- Registre General de l'Ajuntament a Sant

Mateu de Bages, c/ Afores s/n.
(Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9

a 13 hores).
- Registre General de l'Ajuntament a Valls

de Torruella. Pl. Sant Josep de Valls de
Torruella. (dilluns i divendres de 9 a 13
hores).

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir al seva oferta: 6 mesos,
comptats a partir de la data d'obertura de les
proposicions.
9. Obertura de les ofertes

La mesa obrirà el sobre núm. 1, en acte no
públic a la sala d'actes de les oficines de
Valls de Torruella, a les 17 hores del dimarts
següent a la data en que hagi finalitzat la pre-
sentació d'ofertes.

El sobre 2 s'obrirà en acte públic el mateix
dia a les 18 hores. En cas que s'observessin
defectes en el sobre 1, el sobre 2 s'obrirà el
sisè dia hàbil següent al dia en que s'hagi
obert el sobre número 1.

Si algun licitador anuncia a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta per
correu, mitjançant tèlex, telegrama o fax
rebut a les oficines de l'Ajuntament de Sant
Mateu, dins del termini de presentació de
proposicions, l'obertura de pliques es verifi-
carà l'11è. Dia següent hàbil al d'expiració
d'aquest termini i se'n donarà coneixement
als licitadors.

Si el dia fixat per l'obertura de pliques cau
en dissabte, diumenge o dilluns, l'obertura es
verificarà el dimarts següent.
10. Despeses dels anuncis

Els anuncis de licitació i d'adjudicació del
contracta que es publiquin en Butlletins Ofi-
cials aniran a càrrec de l'adjudicatari, fins a
un límit de 800 EUR.

Sant Mateu de Bages, 9 de març de 2007.
L'Alcalde, Pere Ribera i Guals.

022007007553
A

Sant Quirze del Vallès

EDICTE

Atesa la impossibilitat de notificar a l'inte-
ressat en l'expedient, Sr. Luis Batlló Buxó-
Dulce, l'acord que seguidament s'indica, es
publica aquest edicte en compliment del que
disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, fent-li saber que
l'acte és una resolució, posa fi a la via admi-
nistrativa, i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu, interposat
davant dels jutjats contenciosos administra-

tius de Barcelona, en el termini de dos
mesos. Potestativament, es pot interposar
recurs de reposició davant de l'òrgan que ha
dictat l'acte, si exerceix una competència
pròpia, o davant de l'òrgan titular de la com-
petència, si qui el dicta l'exerceix per delega-
ció, en el termini d'un mes. Tanmateix, els
legitimats activament poden interposar qual-
sevol recurs ajustat a Dret.

ACORD QUE ES NOTIFICA:

DECRET 128-S/2007

Antecedents
El dia 29 de gener de 2007, el lletrat Luis

Batlló Buxó-Dulce va sol·licitar determinats
documents relatius al sector de sòl urbanitzat
denominat El Castellet. Figura amb el número
d'entrada 2007002118 del dia 7de febrer de
2007.

Per provisió del secretari municipal amb
data 12 de febrer de 2007, inscrita com a sor-
tida al registre general municipal el dia 15 de
febrer de 2007, amb el número 2007001325,
notificada el 21 de febrer, es va requerir al
sol·licitant que acredités el títol pel qual
obrava com a representant de la part sol·lici-
tant.

El dia 26 de febrer de 2007, per mitja de
l'entrada que figura en el número
2007003117 del registre general municipal,
el mateix lletrat ha pretès acreditar el títol en
virtut del qual actua aportant fotocòpia de
l'escriptura de poders per a plets autoritzada
pel notari del Col·legi de Catalunya amb
residència a Sabadell, José Antonio García
Vila, de 29 de juny de 2006 i amb el número
2593 del seu protocol.
Fonament jurídics

Article 32.3 del la Llei de règim jurídic de
les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú exigeix que la
representació de qui obra en nom d'un
sol·licitant s'acredita de forma fefaent quan el
que es formula és una sol·licitud.

De l'article 1220 del Codi Civil s'estableix
el principi que les còpies dels fonaments
públics dels quals existeixi matriu al protocol
només tindran forma provatòria quan hagin
estat degudament confrontades amb el docu-
ment públic que figura en la mateixa matriu
o en el protocol corresponent.

L'article 80 de la mateixa llei imposa a
l'administració una obligació de verificar ofi-
cialment aquells extrems que no resultin
acreditats inequívocament.

En el cas considerat s'ha de concloure que
el sol·licitant no acredita la seva representa-
ció i com sigui que aquesta acreditació es
configura a la legalitat vigent com un requisit
per l'exercici de la sol·licitud corresponent
procedeix la seva denegació.
Disposició

L'Alcaldessa resol:
Denegar la sol·licitud d'accés a determi-

nats antecedents documentals que figuren al
registre i arxius municipals relatius al sector
de sòl urbanitzable, denominat El Castellet

formulada per Luis Batlló Buxó-Dulce que ha
estat identificada en els antecedents, en no
haver acreditat la representació en virtut de
la qual pretén actuar. 

Sant Quirze del Vallès, 8 de març de
2007.

El Secretari, Josep González i Ballesteros.

022007007424
A

Sant Quirze del Vallès

EDICTE

Aprovat provisionalment el Pressupost
General de l'Ajuntament per a l'exercici de
2007, en sessió plenària extraordinària del
dia 15 de març de 2007; i de conformitat
amb el que estableix l'article 169.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
queda exposat al públic per un termini de
quinze dies, comptats a partir del següent al
de la publicació d'aquest edicte en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal de
poder presentar reclamacions. S'entendrà
aprovat definitivament en cas de no pro-
duir-se cap reclamació en el termini abans
indicat.

Sant Quirze del Vallès, 16 de març de
2007.

L'Alcaldessa, Elisabet Oliveres i Jorba.

022007008228
A

Sant Vicenç de Castellet

EDICTE

No havent-se pogut practicar en deguda
forma la notificació als titulars dels vehicles
següents, i d'acord amb l'article 59.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre de Regim
Jurídic de la Administració Pública i del Pro-
cediment Administratiu Comú, modificada
parcialment per la llei 4/1999 es publica la
relació corresponent en el taulell d'edicte de
l'Ajuntament i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA per termini de quinze dies hàbils,
pel seu coneixement:

El vehicle marca Fiat, model Regata, color
gris, matrícula B-7830-OH, situat al carrer
Dr. Trueta, 21, s/n, de Sant Vicenç de Caste-
llet.

El vehicle marca Renault, model Express,
color vermell, matricula B-2230-IG, situat al
carrer Enginyer Llanso, s/n de Sant Vicenç de
Castellet.

En cas que no es ret ir i  els vehicles
esmentats de la via pública en el termini
atorgat, es procedirà a declarar-los residus
sòlids urbans d'acord amb la normativa



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

17 / 3 / 2007Núm. 66 / Pàg. 52

corresponent.
Publicar aquest Edicte al BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA als efectes adients.
Sant Vicenç de Castellet, 7 de març de

2007.
L'Alcaldessa, Gloria Torner i Miguel.

022007007530
A

Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

L'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de
23 de febrer de 2007 va aprovar inicialment
la modificació de l'Ordenança municipal de

circulació d'aquest Ajuntament, com segueix:
"Primer. - Aprovar inicialment la modifica-

ció de l'Ordenança Municipal de circulació,
que s'adjunta a aquest dictamen.

Segon. - Obrir un període d'informació
pública i donar audiència als interessats per

un termini de trenta dies per a que puguin
presentar al·legacions i suggerències que
hauran de ser resoltes per la Corporació. De
no produir-se aquestes al·legacions, l'Orde-
nança es considerarà aprovada definitiva-
ment."

MODIFICACIÓ I/O AFEGIT#

NORMA§ART.§AP.§SUB.§ Nº§DESCRIPCIÓ§ GR.§PS.§
IMPORT 

EUR#

OM§ 3§ 3§ B§ § COL·LOCAR TENDALS, CARTELLS, ANUNCIS I INSTAL·LACIONS EN GENERAL QUE 
ENLLUERNIN LA NORMAL VISIBILITAT DELS SEMÀFORS I SENYALS, O QUE PUGUIN 
DISTREURE LA SEVA ATENCIÓ§

L§ 0§ 90#

OM§ 3§ 3§ C§ § COL·LOCAR TENDALS, CARTELLS, ANUNCIS I INSTAL·LACIONS EN GENERAL QUE 
IMPEDEIXIN O LIMITIN ALS USUARIS LA NORMAL VISIBILITAT DELS SEMÀFORS I 
SENYALS, O QUE PUGUIN DISTREURE LA SEVA ATENCIÓ§

L§ 0§ 90#

OM§ 59§ 1§ § § ESTACIONAR UN VEHICLE A LA VIA PÚBLICA DURANT UN TEMPS SUPERIOR A UN 
MES EN UN MATEIX LLOC§

L§ 0§ 90#

OM§ 59§ 2§ A§ § ESTACIONAR UN VEHICLE A LA VIA PÚBLICA PRESENTANT DESPERFECTES O UNA 
PALESA MANCA DE CONSERVACIÓ QUE PERMETI PRESUMIR RACIONALMENT UNA 
SITUACIÓ D'ABANDONAMENT§

L§ 0§ 90#

OM§ 59§ 2§ B§ § ESTACIONAR UN VEHICLE A LA VIA PÚBLICA PRESENTANT DESPERFECTES O UNA 
PALESA MANCA DE CONSERVACIÓ QUE PERMETI PRESUMIR LA IMPOSSIBILITAT DE 
MOVIMENT O DE MARXA DEL VEHICLE§

L§ 0§ 90#

OM§ 59§ 2§ C§ § ESTACIONAR UN VEHICLE A LA VIA PUBLICA AMB UN DETERIORAMENT TAL QUE 
LA SEVA CIRCULACIÓ EN AQUELL ESTAT SUPOSARIA, UN PERILL O UN RISC PER A 
LA SEGURETAT VIÀRIA, LES PERSONES O ELS BENS§

L§ 0§ 90#

RGC§ 4§ 02§ § 10§ LLENÇAR, DIPOSITAR O ABANDONAR SOBRE LA VIA OBJECTES O MATÈRIES QUE 
PUGUIN DESTORBAR LA PARADA O L'ESTACIONAMENT (DEIXAR VEHICLE A LA VIA 
PÚBLICA AMB SÍMPTOMES D'ABANDONAMENT)§

L§ 0§ 90#

NORMA§ART.§AP.§SUB.§ Nº§DESCRIPCIÓ§ GR.§PS.§
IMPORT 

EUR#

RGC§ 94§ 01§ B§ 3§ PARAR EL VEHICLE EN PAS DE VIANANTS§ G§ 2§ 91#
RGC§ 117§ 01§ § 6§ CIRCULAR AMB UN MAJOR D'EDAT, PERÒ MAJOR DE 12 ANYS, EN EL SEIENT 

DAVANTER DEL VEHICLE SENSE UTILITZAR UN DISPOSITIU DE RETENCIÓ 
HOMOLOGAT§

G§ 3§ 120#

RGC§ 117§ 01§ § 7§ NO UTILITZAR, EL CONDUCTOR DEL VEHICLE, EL CINTURÓ DE SEGURETAT§ G§ 3§ 120#
RGC§ 117§ 01§ § 8§ NO UTILITZAR, EL PASSATGER DEL VEHICLE, EL CINTURÓ DE SEGURETAT§ G§ 0§ 120#
RGC§ 117§ 02§ A§ 1§ CIRCULAR AMB UN MENOR DE 12 ANYS EN EL SEIENT DAVANTER DEL VEHICLE 

SENSE UTILITZAR UN DISPOSITIU HOMOLOGAT A L'EFECTE§
G§ 3§ 120#

RGC§ 117§ 02§ B§ 1§ CIRCULAR AMB UN MENOR D'EDAT EN EL SEIENT POSTERIOR DEL VEHICLE SENSE 
UTILITZAR UN DISPOSITIU HOMOLOGAT A L'EFECTE§

G§ 3§ 120#

RGC§ 117§ 02§ B§ 2§ NO UTILITZAR EL PASSATGER DEL SEIENT POSTERIOR DEL VEHICLE, MAJOR D'EDAT 
I D'ALÇADA INFERIOR A 135 CM., UN DISPOSITIU DE RETENCIÓ ADAPTAT A LA SEVA 
TALLA I PES§

G§ 0§ 120#

RGC§ 117§ 03§ § 1§ NO UTILITZAR UN PASSATGER DE MÉS DE 3 ANYS I ALÇADA INFERIOR A 135 CM., 
DEL VEHICLE DESTINAT AL TRANSPORT DE PERSONES DE MÉS DE 9 PLACES, 
CINTURÓ DE SEGURETAT O DISPOSITIU DE RETENCIÓ§

G§ 0§ 120#

RGC§ 154§ § § 13§ NO OBEIR UNA SENYAL VERTICAL D'AVANÇAMENT PROHIBIT§ G§ 0§ 91#

Sant Vicenç dels Horts, 5 de març de
2007.

L'Alcaldessa, Amparo Piqueras Manzano.

022007007438
A

Santa Coloma de Gramenet

EDICTE

De conformitat amb el que disposa l'arti-
cle 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu
comú i el Reial Decret 320/1994, de 25 de
febrer, sobre el procediment sancionador en
matèria de trànsit, circulació de vehicles i
seguretat vial, es notifica que la Tinència
d'Alcaldia de Serveis a la Persona i Sostenibi-
litat de l'Ajuntament de Santa Coloma de

Gramenet ha resolt els expedients sanciona-
dors per infracció de trànsit que es referen-
cien a continuació:

Sigles: G: greu; M: molt greu; LSV: Llei
seguretat vial; RGC: Reglament general circu-
lació; OMC: Ordenança municipal de circu-
lació.

NÚM. EXPEDIENT§ NOM§ ART. INFR.§ NORMA§ GRAVETAT§
DATA 

RESOLUCIÓ§
IMPORT

EUR#

06838080§ EZEMA EZEMA BERTRAND CHINWUBA§ 20 1 1§ RGC§ M§ 15/01/2007§ 420,00#
06837636§ ORTA BERNARDINO FRANCISCO JOSE§ 20 1 1§ RGC§ M§ 15/01/2007§ 420,00#

NÚM. EXPEDIENT§ NOM§ ART. INFR.§ NORMA§ GRAVETAT§
DATA 

RESOLUCIÓ§
IMPORT

EUR#

06836465§ JRAIFI OMAR§ 12 2 1§ RGC§ M§ 15/01/2007§ 302,00#
06765527§ TORRALBA GALLARDO JORGE JUAN§ 20 1 1§ RGC§ M§ 15/01/2007§ 420,00#

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, de conformitat amb l'arti-
cle 52 de la Llei reguladora de les bases de
règim local en relació amb el 107, 109.c),
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú (LRJAP), podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el correspo-
nent Jutjat Contenciós Administratiu de Bar-
celona, o bé, alternativament, si el vostre

domicili és en una altra província, davant els
jutjats contenciosos administratius amb com-
petència territorial de la localitat on residiu,
en el termini de dos mesos, comptadors des
del dia següent al de la notificació d'aquesta
resolució, de conformitat amb el que pre-
veuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA).
També podrà interposar, potestativament,
recurs de reposició, davant el mateix òrgan

que va dictar aquest acte administratiu, en el
termini d'un mes a comptar des del dia
següent a la notificació d'aquesta resolució,
previ al recurs contenciós administratiu que
s'interposarà en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent a la notificació
de la resolució expressa del recurs de reposi-
ció, o bé, en el termini de sis mesos a comp-
tar des del dia següent al de la resolució pre-
sumpta del recurs de reposició.

Així mateix, podrà exercitar qualsevol altre
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recurs que estimi convenient.
Santa Coloma de Gramenet, 6 de març de

2007.
El Tinent d'Alcalde de Serveis a la Persona

i Sostenibilitat, Antoni P. Fogué i Moya.

022007007495
A

Santa Margarida i els Monjos

EDICTE

D'acord amb el què disposa la normativa
vigent, es fa públic les resolucions de la Junta
de Govern i per Decret de l'Alcaldia dels
següents nomenaments:

- Per Decret de l'Alcaldia del dia 31/01/07
es va resoldre nomenar a la Sra. Annabel
Sufres Bote com a Educadora de la Llar d'In-
fants de la plantilla de personal laboral tem-
poral de la Corporació.

- Per acord de la Junta de Govern Local
del dia 19/02/2007 es va resoldre nomenar, a
la Sra. Àngels Pena Modia, com a Treballa-
dora Familiar, de la Plantilla de personal
laboral fixe de la Corporació.

- Per acord de la Junta de Govern Local
del dia 19/02/2007 es va resoldre nomenar, a
la Sra. Laura Cirera Garolera, com a Auxiliar
Educadora, de la Plantilla de personal laboral
temporal de la Corporació.

Santa Margarida i els Monjos, 12 de març
de 2007.

L'Alcalde-President, Jordi Girona Alaiza.

022007007531
A

Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI

Aprovades per la Comissió de Govern de
la Corporació, en sessió de 12 de març de
2007, d'acord amb el Decret de l'Alcaldia de
16 de juny de 2003, en el qual es deleguen
competències per l'aprovació de les bases
dels procediments selectius per a la provisió
de places per part del Sr. Alcalde a la Junta
de Govern Local de l'Ajuntament, les bases
generals que han de regir l'oferta publica d'o-
cupació 2007 així com la provisió de llocs de
treballs vacants de la plantilla de personal
funcionari i laboral, es fan públiques, i de
conformitat amb l'acord de la Junta de
Govern Local de 5 de març de 2007 es con-
voquen les places que es detallen a continua-
ció:

BASES OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ 2007 I PER LA
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALLS VACANTS DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL
2007

Primera

Objecte de les Bases
És objecte de les presents bases la regula-

ció general de la provisió dels llocs de tre-

balls de l'Oferta Pública d'Ocupació 2007
així com dels llocs de treballs vacants de la
plantilla de personal funcionari i laboral
2007 mitjançant les característiques i proce-
diments de selecció que s'indiquen a les
corresponents bases específiques.
Segona

Condicions dels aspirants
Podran prendre part en el procés selectiu

els aspirants reuneixen els requisits següents,
al termini de presentació d'instàncies:

1. Amb caràcter general:
a. Tenir la ciutadania d'algun estat de la

unió europea segons disposa la normativa
vigent

b. Tenir els 18 anys complerts.
c. No patir cap malaltia o defecte, físic o

psíquic, que impedeixi l'exercici de les fun-
cions.

d. No trobar-se incurs en cap de les causes
d'incompatibilitat previstes a la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
personal al Servei de les Administracions
públiques.

e. No haver estat separat per causa d'expe-
dient disciplinari del servei de l'Administra-
ció Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'e-
xercici de les funcions públiques per sentèn-
cia ferma.

f. Coneixements de la llengua catalana del
nivell que consta a les bases específiques
corresponents.

g. Estar en possessió de la titulació exigida
en els annexos des les presents bases o estar
en condicions d'obtenir-la en la data que
finalitzi el termini de presentació d'instàn-
cies.
Tercera

Instàncies i admissió
Les instàncies sol·licitant prendre part en

el concurs es presentaran en el Registre
General de l'Ajuntament dintre del termini
improrrogable de 20 dies naturals des de
l'endemà al de la publicació del present
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i
es dirigiran a l'Ajuntament de Santa Margari-
da i Els Monjos.

Les instàncies també podran presentar-se
en al forma que determina l'article 38 de la
Llei 30/92, Reguladora del Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú, dins del mateix
termini.

Els aspirants manifestaran que compleixen
totes les condicions exigides a la base segona
i hauran d'adjuntar els documents acredita-
tius de les mateixes, així com dels mèrits que
considerin al·legables d'acord amb la pun-
tuació que estableixen aquestes bases en
relació a la fase de concurs, tota la documen-
tació haurà de ser original o fotocòpia com-
pulsada. Per l'acreditació d'experiència labo-
ral o funcionarial, caldrà acreditar-ho mit-
jançant còpia de contracte laboral, certificat
d'empresa o acta de nomenament i acta de
pressa de possessió en cas de funcionaris, en
tot cas caldrà aportar informe de vida laboral
de la Tresoreria General de la Seguretat

Social per acreditar la durada del contracte o
de la vinculació funcionarial, sense perjudici
en aquest últim cas, que es pugui aportar cer-
tificat administratiu sobre serveis prestats a
l'administració pública emès per funcionari
competent. Per acreditar serveis prestats a l'
administració en règim de contracte adminis-
tratiu caldrà adjuntar certificat administratiu
emès per funcionari competent.
Quarta

Admissió d'aspirants
Un cop finalitzi el termini de presentació

d'instàncies, la Presidència de la Corporació
dictarà resolució declarant aprovada la llista
provisional d'admesos i exclosos, la compo-
sició del Tribunal, el lloc, la data i l'hora d'i-
nici del procés selectiu. La resolució íntegra
es publicarà al tauler d'anuncis de la Corpo-
ració i es donarà publicitat mitjançant anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de la rela-
ció d'admesos i exclosos concedint-se un
període de 10 dies a efectes de reclamacions,
que començarà a comptar a partir de la
publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
en el cas que no es presentés cap es tindrà
per aprovada definitivament sense nova
publicació. La publicació de la referida reso-
lució serà determinant dels terminis a efectes
de possibles impugnacions o recursos i subs-
tituirà la notificació individual als interessats
d'acord amb l'article 59.5b de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

Si durant el procés de selecció es com-
provés que algun dels aspirants no compleix
els requisits en la convocatòria, serà exclòs
d'aquesta, realitzant-se el procediment esta-
blert a tal fi.
Cinquena

Tribunal Qualificador
El Tribunal qualificador de les proves

selectives estarà constituït de la següent
manera.

President: el de la Corporació o regidor en
qui delegui.

Secretari: el de la Corporació o funcionari
en qui delegui.

Vocals:
Un representant de l'Escola d'Administra-

ció Pública de Catalunya.
Un tècnic designat per l'Alcaldia expert en

els temes relacionats amb la plaça a proveir.
El tècnic podrà ser personal de la Corporació,
d'un altre administració pública o professio-
nal de reconegut prestigi.

Un membre de la Corporació.
El Tribunal serà integrat, a més, pels mem-

bres suplents respectius, que seran designats
conjuntament amb els titulars, i pel represen-
tant del personal laboral o funcionari, segons
s'escaigui, amb veu però sense vot, que
podrà assistir a la deliberacions d'avaluació
de les proves.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense l'assistència de més de la meitat dels
seus membres o suplents indistintament,
essent necessària la presència del President i
del Secretari. Les decisions s'adoptaran per
majoria. Excepcionalment i per a places
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determinades es podrà designar un tribunal
diferent al previst en la present base.
Sisena

Avaluació de coneixements de català
Els aspirants que no disposin del certificat

o títol que acrediti el coneixement de la llen-
gua catalana del nivell que s'especifica a les
bases específiques corresponents, hauran de
realitzar una prova específica, per la qual
seran convocats personalment el mateix dia o
un altre del de la realització de les proves del
concurs o de l'oposició. La puntuació d'a-
quest exercici serà d'apte o no apte. En cas
de ser declarat no apte serà exclòs de la con-
vocatòria.
Setena

Sistemes de selecció

Quan el procediment de selecció sigui el
concurs-oposició, els aspirants hauran de
superar primer l'oposició per passar a la de
concurs. Quan el procediment de selecció
sigui el concurs directament es passarà a la
fase de concurs.

La valoració dels mèrits del concurs serà la
que a cada tipus de lloc de treball a cobrir
s'especifica en els annexos corresponents,
tenint en compte que els mèrits al·legats i no
acreditats documentalment en la forma
esmentada en la base quarta d'aquesta con-
vocatòria no seran valorats. Les puntuacions
seran aprovades, per majoria, del tribunal per
cada barem concret, i sumades posteriorment

Els aspirants seran convocats per a cada
exercici en crida única.
Vuitena

Sistema de qualificació
Tots els exercicis de les diverses proves

selectives tenen caràcter obligatori i elimina-
tori i seran realitzades en unitat d'acte. Tots
els exercicis seran qualificats fins a un màxim
de 10 punts, llevat que a les bases específi-
ques de la convocatòria s'especifiqui una
altre cosa i seran eliminats els aspirants que
no arribin a 5 punts a cada exercici.

La puntuació dels exercicis s'adoptarà
sumant la puntuació atorgada pels diferents
membres assistents del tribunal i el coeficient
resultant serà la qualificació definitiva de
cada exercici.

La qualificació final s'obtindrà de la forma
següent:

a) En el cas que els procés selectiu sigui el
d'oposició la puntuació definitiva de cada
aspirant s'obtindrà per la suma de les puntua-
cions obtingudes en cada exercici.

b) En el cas de concurs-oposició, la pun-
tuació definitiva s'obtindrà sumant a la pun-
tuació obtinguda en la fase d'oposició, la
puntuació de la fase de concurs.

c) En el cas de concurs, la qualificació
final s'obtindrà per la suma total dels punts
de la valoració atribuïda als mèrits conforme
als barems corresponents.
Novena

Relació d'aprovats i presentació de
documents

Acabada la qualificació dels aspirants, el
Tribunal publicarà al tauler d'anuncis de la
Corporació la relació obtinguda per ordre de
puntuació, i elevarà proposta de nomena-
ment dels aspirants amb més puntuació, llista
que inclourà un nombre d'aspirants que no
ultrapassarà el nombre de llocs de treball
convocats; i elevarà la dita relació a la Junta
de Govern Local de la Corporació per que
formuli el corresponent nomenament.

Contra l'actuació del Tribunal es podrà
presentar recurs d'alçada davant la Junta de
Govern Local en el termini i efectes establerts
a la Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Els aspirants nomenats presentaran a la
Secretaria General de la Corporació dins el
termini de vint dies naturals a partir de la
notificació del nomenament, els documents
acreditatius de reunir les condicions exigides
en la base segona per prendre part en el con-
curs.

Un cop aprovat el nomenament per la
Junta de Govern Local de la corporació, el
concursant nomenat haurà de prendre pos-
sessió en el termini de trenta dies hàbils, a
comptar del següent al que li sigui notificat el
nomenament.

Aquell que no prengui possessió en el ter-
mini indicat sense causa justificada quedarà
en situació de cessat. Es podrà nomenar al
següent aspirant que hagi obtingut major
puntuació, i així successivament.

Els aspirants que hagin superat les proves
d'oposició o hagin estat admesos al concurs i
no superin la selecció, podran ser proposats,
d'acord amb les puntuacions obtingudes, per
ser nomenats com personal interí en el cas
que es produeixin vacants en els tipus de
llocs objecte de la present selecció.
Desena

Incidències
El Tribunal queda autoritzat per resoldre

tots els dubtes que es presentin, i prendre els
acords necessaris pel bon ordre del concurs
en tot el que no ha estat previst en les bases.

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC
DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERÍ D'ARQUITECTE
MUNICIPAL

CONVOCATÒRIA 01/2007

1 Objecte d'aquestes bases i sistema de
selecció. L'objecte d'aquestes bases és la pro-
visió interina, pel sistema de concurs d'una
plaça d'arquitecte municipal vacant a la
plantilla de personal funcionari fins a la pro-
visió definitiva de la plaça. Es preveu un
període de prova de 6 mesos.

2. Titulació exigida: Títol d'arquitecte
superior.

3. Coneixements de català: Certificat de
coneixements bàsics de llengua catalana,
nivell C, expedit per la Junta Permanent de
Català o algún dels certificats o títols equiva-
lents convalidable de forma oficial.

4. Fase de concurs: Els mèrits es valoraran
d'acord amb el següent barem:

1. Experiència professional a l'Administra-
ció Pública:

1.1 Valoració de l'experiència professional
en el desenvolupament de les funcions prò-
pies de la plaça objecte de la convocatòria
en Ajuntaments de Catalunya, a raó de 0,10
punts/ mes fins a un màxim de 4 punts

1.2. Valoració de les experiències profes-
sionals en el desenvolupament d'alguna de
les tasques o matèries en l'àmbit de com-
petències de l'Àrea de serveis Territorials a
l'administració pública d'àmbit local,
autonòmic o de l'Estat, a raó de 0,10
punts/mes, fins a un màxim de 4 punts.

Un tipus o període determinat no podrà
ser valorat simultàniament en els dos apartats

2. Treball desenvolupat i experiència pro-
fessional en el sector privat en l'exercici de
funcions semblants a les característiques prò-
pies del lloc convocat, a raó de 0,05 punts
per mes fins un màxim de 2 punts

3. Formació específica, cursos de perfec-
cionament, que siguin d'interès en relació a
les funcions a desenvolupar, valorats pel con-
tingut, durada i centre docent, fins a un
màxim de 3 punts, d'acord amb el barem
següent:

A. Certificats o diplomes d'assistència:
- Fins a 24 hores: 0,05 punts.
- De 25 hores en endavant 0,10 punts
B. Certificats o diplomes d'assistència i

aprofitament (amb prova de control-avalua-
ció):

- Fins a 24 hores: 0,15 punts.
- De 25 hores en fins a 99 hores: 0,25

punts.
C. Per cada Màster o altres cursos relacio-

nats amb la professió de més de 100 hores:
0,5 punt, amb un màxim d'1 punt.

4. Valoració d'altres mèrits aportats i acre-
ditats pels/ per les aspirants, així com valora-
ció conjunta dels currículums per tal de cer-
car la millor adequació a la plaça, segons el
criteri del tribunal: fins a un màxim d'2
punts.

El tribunal només podrà valorar els mèrits
que constin en la documentació presentada
fins al dia en què finalitzi el termini de pre-
sentació d'instàncies.

5. Entrevista:
Les persones que, a criteri del tribunal i en

funció de la puntuació atorgada, reuneixin
les millors condicions per a desenvolupar les
tasques objecte d'aquesta convocatòria,
podran ser cridats/des per a la realització
d'una entrevista personal.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir
un diàleg amb el tribunal o una delegació
representativa d'aquest, sobre qüestions vin-
culades a les funcions a desenvolupar, a l'ex-
periència, formació i condicions dels/de les
aspirants. Es poden demanar comprovacions
de caràcter pràctic per tal de valorar la seva
capacitat i adequació. Aquesta prova, que té
caràcter facultatiu per part del tribunal, no és
obligatòria i la qualificació màxima a atorgar
en aquesta prova serà de 5 punts i no serà
eliminatòria.

6. El tribunal podrà finalment acordar la
realització de prova pràctica a fi de valorar
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els coneixements de l'aspirant conforme a les
funcions a desenvolupar, que es valorarà fins
a 4 punts.

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC
DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERÍ D'ARQUITECTE
TÈCNIC

CONVOCATÒRIA 02/2007

1 Objecte d'aquestes bases i sistema de
selecció. L'objecte d'aquestes bases és la pro-
visió, pel sistema de concurs oposició d'un
lloc de treball d'arquitecte tècnic de la planti-
lla de personal funcionari fins a la provisió
definitiva de la plaça. Es preveu un període
de prova de 6 mesos.

2.- Titulació exigida: Títol d'aparellador O
d'arquitecte tècnic.

3.- Coneixements de català: Certificat de
coneixements de llengua catalana, nivell C,
expedit per la Junta Permanent de Català o
algún dels certificats o títols equivalents con-
validables de forma oficial.

4.- Fase de concurs: Els mèrits es valoraran
d'acord amb el següent barem:

1.- Experiència professional a l'Administra-
ció Pública:

1.1 Valoració de l'experiència professional
en el desenvolupament de les funcions prò-
pies de la plaça objecte de la convocatòria
en Ajuntaments de Catalunya, (amb vincula-
ció laboral, funcionarial o en virtud de con-
tractació administrativa) a raó de 0,10 punts/
mes fins a un màxim de 4 punts.

1.2. Valoració de les experiències profes-
sionals en el desenvolupament d'alguna de
les tasques o matèries en l'àmbit de com-
petències de l'Àrea de serveis Territorials a
l'administració pública d'àmbit local,
autonòmic o de l'Estat, (amb vinculació labo-
ral, funcionarial o en virtud de contractació
administrativa)a raó de 0, 10 punts/mes, fins
a un màxim de 4 punts.

Un tipus o període determinat no podrà
ser valorat simultàniament en els dos apartats

2. Treball desenvolupat i experiència pro-
fessional en el sector privat en l'exercici de
funcions semblants a les característiques prò-
pies del lloc convocat, a raó de 0,05 punts
per mes fins un màxim de 2 punts

3. Formació específica, cursos de perfec-
cionament, que siguin d'interès en relació a
les funcions a desenvolupar, valorats pel con-
tingut, durada i centre docent, fins a un
màxim de 3 punts, d'acord amb el barem
següent:

A. Certificats o diplomes d'assistència:
- Fins a 24 hores: 0,05 punts.
- De 25 hores en endavant 0,10 punts
B. Certificats o diplomes d'assistència i

aprofitament (amb prova de control-avalua-
ció):

- Fins a 24 hores: 0,15 punts.
- De 25 hores en fins a 99 hores: 0,25

punts.
C. Per cada Màster o altres cursos relacio-

nats amb la professió de més de 100 hores:
0,5 punt, amb un màxim d'1 punt.

4. Valoració d'altres mèrits aportats i acre-
ditats pels/ per les aspirants, així com valora-

ció conjunta dels currículums per tal de cer-
car la millor adequació a la plaça, segons el
criteri del tribunal, fins a un màxim d'2
punts.

El tribunal només podrà valorar els mèrits
que constin en la documentació presentada
fins al dia en què finalitzi el termini de pre-
sentació d'instàncies.

5. Entrevista:
Les persones que, a criteri del tribunal i en

funció de la puntuació atorgada, reuneixin
les millors condicions per a desenvolupar les
tasques objecte d'aquesta convocatòria,
podran ser cridats/des per a la realització
d'una entrevista personal.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir
un diàleg amb el tribunal o una delegació
representativa d'aquest, sobre qüestions vin-
culades a les funcions a desenvolupar, a l'ex-
periència, formació i condicions dels/de les
aspirants. Es poden demanar comprovacions
de caràcter pràctic per tal de valorar la seva
capacitat i adequació. Aquesta prova, que té
caràcter facultatiu per part del tribunal, no és
obligatòria i la qualificació màxima a atorgar
en aquesta prova serà de 5 punts i no serà
eliminatòria.

6. El tribunal podrà finalment acordar la
realització de prova pràctica a fi de valorar
els coneixements de l'aspirant conforme a les
funcions a desenvolupar, que es valorarà fins
a 4 punts.

Santa Margarida i els Monjos, 7 de març
de 2007.

L'Alcalde-President, Jordi Girona i Alaiza.

022007007532
A

Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI

Mitjançant aquest Anunci es fa pública l'o-
ferta pública corresponent a l'exercici de
2007, aprovada per la Junta de Govern Local,
en la sessió de 5 de març de 2007, segons
prescriu l'article 60 del Reglament del perso-
nal al Servei de les Entitats Locals, aprovat
pel Decret de la Generalitat de Catalunya
214/90, de 30 de juliol.

OFERTA D'OCUPACIÓ PUBLICA

Personal Funcionari de Carrera
Classificació: Escala: Administració Espe-

cial, Sub-escala: Tècnica Classe: Tècnic
Superior. Grup: A. Número de vacants: UNA.
Denominació: Arquitecte. Sistema de selec-
ció: Concurs-Oposició lliure.

Classificació: Escala: Administració Espe-
cial, Sub-escala: Tècnica Classe: Tècnic Mig.
Grup: B. Número de vacants: una. Denomi-
nació: Arquitecte Tècnic. Sistema de selec-
ció: Concurs-Oposició lliure.

Contra l'acord d'aprovació de l'Oferta
Pública d'Ocupació es podrà interposar
directament recurs Contenciós-administratiu,
davant dels Jutjats del Contenciós Adminis-
tratiu, en el termini de dos mesos a partir de

la present publicació.
Santa Margarida i els Monjos, 6 de març

de 2007.
L'Alcalde-President, Jordi Girona Alaiza.

022007007547
A

Santa Margarida de Montbui

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui en sessió
extraordinària de 12 de març de 2007, va
aprovar el Plec de Clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques que ha
de regir la contractació de les obres necessà-
ries per fer efectiu el Projecte de remodelació
de la Plaça Joan Maragall i carrer de la Cons-
titució el qual s'exposa al públic pel termini
de vint dies a l'objecte del seu examen i pre-
sentació de possibles reclamacions.

Simultàniament s'anuncia el concurs a que
fa referència l'esmentat Plec, si bé aquest
quedarà ajornat en el cas que hi hagi recla-
macions en temps i forma contra l'esmentat
Plec (Art 122 Reial Decret Legislatiu
781/1.986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local).
1. Òrgan de contractació

La Junta de Govern.
2. Procediment i forma d'adjudicació

La contractació es durà a terme mit-
jançant:

- Procediment obert i amb la forma d'adju-
dicació de concurs, en virtut d'allò que esta-
bleixen els articles 73 i 74 del TRLCAP.

- La tramitació de l'expedient serà urgent
de conformitat amb el que disposa l'article
71 del Text Refós de la Llei de Contractes de
els Administracions Publiques.
3. Objecte del contracte

Les obres consistents en la remodelació de
la plaça Joan Maragall i el carrer de la Cons-
titució enllaçant amb l'execució de les obres
de dos grans projectes dins el municipi. Com
són la urbanització del passeig Torrent Torres
i l'arranjament de la carretera de Valls.
4. Pressupost

El preu màxim de la contractació es fixa
en la quantitat de quatre cents seixanta mil
dos cents vint-i-sis EUR amb setanta-vuit cèn-
tims (460.226,78 EUR), IVA inclòs.
5. Lloc d'execució

Municipi de Santa Margarida de Montbui.
6. Termini d'execució del contracte

El contracte tindrà un termini d'execució
de quatre mesos (4 mesos).
7. Nom i adreça on s'han d'enviar les ofertes

Secretaria de l'Ajuntament, Carretera de
Valls, nº 57, 08710 - Santa Margarida de
Montbui.
8. Data límit de recepció d'ofertes
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La documentació per prendre part en el
procediment de licitació es presentarà dins el
termini de tretze dies (13 dies) naturals
comptadors a partir del dia següent de la
publicació de l'anunci de la licitació al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en el Registre
General de l'Ajuntament (Carretera de Valls
núm. 57) des de les 8 hores fins a les 14-30
hores, podent ésser també enviada la mateixa
per correu. En aquest cas, s'haurà d'anunciar
la seva presentació per Fax a l'Ajuntament, el
mateix dia de la seva presentació, sense
ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini
esmentat per a la presentació de les ofertes.
9. Obertura d'ofertes

L'endemà de finalitzar el període de pre-
sentació de les proposicions o, si aquest és
inhàbil, el primer dia hàbil següent per l'o-
bertura dels Sobres núm. 1

Per l'obertura dels Sobres núm. 2 a la Sala
de Juntes de l'Ajuntament a les 12 hores del
dia que faci quatre o, si aquest és festiu, el
primer dia hàbil següent, comptat a partir de
l'endemà de l'acabament del termini de pre-
sentació de proposicions.

En el cas de que les proposicions s'enviïn
per correu, el licitador haurà d'ajustar la data
i hora en que va efectuar l'enviament i comu-
nicar-ho a l'òrgan de contractació mitjançant
fax o telegrama, dintre de la data i hora esta-
blerts com a període de presentació. Sense la
concurrència d'aquest requisits no serà
admesa la proposició si és rebuda amb poste-
rioritat al període assenyalat en aquest anun-
ci. En aquest cas, es comunicarà als interes-
sats la data d'obertura.
10. Garantia provisional i definitiva

Garantia provisional: 2 % del pressupost
total del contracte (9.204,53 EUR).

Garantia definitiva: 4 % de l'import d'ad-
judicació.
11. Classificació de l'empresa

Grup C, subgrup: 6 i Categoria: c.
Grup C, subgrup: 6 i Categoria: c.

12. Criteris de valoració, selecció i
documentació

1. Per proposta econòmica més avantatjo-
sa o rebaixa en el preu de licitació fins a un
màxim de 80 punts.

2. Es valoraran aquelles proposicions que
a judici dels Serveis Tècnics Municipals i per
les característiques del contracte, suposin
una millora del mateix. Aquestes millores
poden anar acompanyades d'una valoració,
fins a un màxim de 20 punts.

3. La durada de les obres serà com a
màxim de quatre mesos (4). Tot i així es pun-
tuarà en deu punts (10), cada mes d'estalvi,
sempre i quan es justifiqui convenientment.
Màxim 10 punts.

4. Per idoneïtat en relació amb l'objecte
del contracte, dels equips de personal i
maquinària de que disposin així com planifi-
cació general de les obres. Màxim 20 punts.

5. Per currículum i relació d'obres de pro-
jectes semblants i provada experiència en el
sistema de col·locació del tipus de pavimen-
tació del projecte, durant els últims 5 anys.

Màxim 20 punts.
Total, 150 punts.

13. Obtenció documentació
El Plec de Clàusules es pot obtenir a través

de la plana web de l'Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui www.montbui.net.

Santa Margarida de Montbui, 16 de març
de 2007.

L'Alcalde, Teodoro Romero Hernández.

022007008248
A

Santa Margarida de Montbui

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Margarida de Montbui en sessió extraor-
dinària de 12 de març de 2007, va aprovar el
Plec de Clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que ha de regir la
contractació de les obres necessàries per fer
efectiu el Projecte de remodelació de la
Plaça Joan Maragall i Carrer de la Constitu-
ció, el qual s'exposa al públic pel termini de
vint dies a l'objecte del seu examen i presen-
tació de possibles reclamacions, de confor-
mitat amb l'article 277.1 del Text Refós de la
Llei Municipal i de Regim Local de Catalun-
ya.

Santa Margarida de Montbui, 16 de març
de 2007.

L'Alcalde, Teodoro Romero Hernández.

022007008247
A

Sitges

ANUNCI

Contracte de subministrament per procedi-
ment obert pel lloguer de conjunt modular
per a l'Escola de Música per al curs 2007-
2008 i ampliacions per als cursos 2008-
2009, 2009-2010 i 2010-2011.

NÚM. D'EXPEDIENT: 4/06

1. Entitat adjudicadora
a. Organisme: Ajuntament de Sitges.
b. Dependència que tramita l'expedient:

Departament d'Educació.
2. Objecte del contracte

a. Tipus de contracte: Contracte de llo-
guer.

b. Descripció: Lloguer del conjunt modu-
lar per a l'escola de música curs 2007-2008 i
ampliacions.

c. No Lots.
d. Butlletí o Diari Oficial i data de publica-

ció de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA núm. 305 de 22.12.06 i Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4788 de 28.12.06.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a. Tramitació: Urgent.
b. Procediment: Obert.
c. Forma: Subhasta.

4. Pressupost base de licitació
223.000 EUR.

5. Adjudicació
a. Data: 5 de febrer de 2007.
b. Contractista: Wiron Prefabricados

Modulares.
c. Nacionalitat: Espanyola.
d. Import d'adjudicació: 195000 EUR.
El que es fa públic per a general coneixe-

ment i als efectes procedents.
Sitges, 9 de març de 2007.
L'Alcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant

meu, el Secretari general, pdf, el TAG, Antoni
Alsina Simal.

022007007522
A

Terrassa
Serveis Econòmics

EDICTE

La Secretària dels expedients sanciona-
dors, faig saber que: els presumptes infractors
que a continuació es relacionen han estat
denunciats per cometre una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en
aquest Municipi.

La qual cosa es notifica a través del pre-
sent edicte, en compliment del previst en els
articles 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per haver resultat
infructuosos els intents de notificació perso-
nal domiciliària, per desconeixement del seu
domicili, per absència en el moment de prac-
ticar-se la notificació de denúncia, o per no
saber o negar-se a signar l'avís de recepció,
servint de notificació en forma amb plena vir-
tualitat legal d'aquest acte, així com de les
successives actuacions fins el termini del pro-
cediment.

Es podrà obtenir el benefici de la reducció
del 30 % de l'import de la multa, si es fa
efectiva dins el període dels deu dies
següents a la publicació del present edicte, i
d'un 30 + 20 % de reducció, dins d'aquest
mateix termini, per aquelles infraccions en
què no concorrin circumstàncies de perill.

Per fer efectives les liquidacions s'haurà de
comparèixer en les oficines municipals ubi-
cades a la Pl. Didó núm. 5, per tal d'obtenir
el document cobratori, igualment podrà efec-
tuar-se el pagament per gir postal o trans-
ferència bancària, indicant nom, cognoms, i
número de denúncia.

Els interessats poden al·legar per escrit
davant la Tinent d'Alcalde d'Acció Territorial
i Serveis Urbans, en un termini de quinze
dies, tot el que per a la seva defensa creguin
convenient, mitjançant aportació o proposi-
ció de proves, desprès del qual es dictarà la
resolució que procedeixi, practicant-se a
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continuació la notificació d'aquesta en el seu
domicili, de conformitat amb la normativa
general d'aplicació i sense cap altre publica-
ció en els butlletins oficials, essent suficient
el present edicte, per als fins de publicitat
necessaris com a garantia de l'interessat en el
corresponent procediment sancionador.

Al mateix temps es requereix als titulars
notificats que no fossin conductors del vehi-
cle en el moment de la denúncia, perquè
comuniquin a l'Ajuntament el nom, DNI i
domicili d'aquest, fent-els-hi saber que l'in-
compliment de l'obligació serà considerada
falta greu, conforme al que es disposa en l'ar-

ticle 72.3 de la Llei sobre Trànsit, Circulació
de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.

La codificació de les infraccions correspon
a les taules que es van fer públiques en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 184 del
dia 3 d'agost de 2006.

DENUNCIA§MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§ DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§ IMPORT#

E060204432§ 5221CNL§ 2070§ MENÉNDEZ Y PELAYO,DE,74§ 06-12-22§ 10-19§ AAFIFI MARTIN AGUEDA§ 20,00#
E061600909§ 8910CJN§ 2070§ GIRALT I SERRÀ, DE,29§ 06-12-22§ 05-27§ ACHONDO BARROS P. IGNACIO§ 20,00#
G06172770§ 7534CDW§ 2174§ COMTE D'ÈGARA, DEL,6§ 06-12-22§ 06-09§ ADEVA SOLA MERCEDES§ 60,00#
G06172426§ 9082BCY§ 2091§ ARQ.PUIG I CADAFALCH,DE L',54§ 06-12-22§ 06-51§ ALCALDE HIDALGO RAFAEL§ 60,00#
G06172910§ B-0319-VB§ 2210§ ANTONINUS PIUS,D',16§ 06-12-22§ 07-47§ AMAT ESTRADA JUAN§ 90,00#
G06172813§ 8401BGK§ 2090§ LLEÓ XIII, DE,27§ 06-12-22§ 11-17§ ARNAU BORREGO JAIME§ 48,00#
P06445013§ B-5898-WS§ 2207§ SANT FRANCESC, DE,48§ 06-12-22§ 10-45§ ASSESSORIA DOSSIER SL§ 60,00#
G06172909§ 4703DKK§ 2176§ PAU MARSAL, DE,51§ 06-12-22§ 06-30§ ASSOIHIL MALIKA§ 60,00#
E061600891§ 8813CPW§ 2070§ GIRALT I SERRÀ, DE,18§ 06-12-22§ 12-56§ BACH AYNES MONTSERRAT§ 20,00#
E061600877§ 0605CCV§ 2070§ JOAN ABELLÓ I BUFÍ,DE,5§ 06-12-22§ 11-09§ BALAGUER DIAZ JOSE§ 20,00#
E060909108§ 9146BJD§ 2071§ BLASCO DE GARAY,DE,105§ 06-12-22§ 01-01§ BALLESTER ASENSIO MA JESUS§ 20,00#
E060204441§ 1201CCR§ 2070§ MIQUEL VIVES, DE,26§ 06-12-22§ 11-05§ BEIROA OLIVARES NATACHA§ 20,00#
E060204467§ 8089DCT§ 2070§ SANT NEBRIDI, DE,2§ 06-12-22§ 05-06§ BENDICHO SORRIBAS SILVIA§ 20,00#
E060109947§ B-7197-VB§ 2070§ SANT ILDEFONS, DE,3§ 06-12-22§ 10-33§ BENET JOVE MANUEL§ 20,00#
E061210262§ 8967DWL§ 2071§ JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,8§ 06-12-22§ 11-55§ BISTUE QUERALT JOAN§ 20,00#
E060609857§ 0765CVX§ 2070§ BLASCO DE GARAY,DE,34§ 06-12-22§ 10-03§ BLANCO LAGO SANDRA§ 20,00#
E060109938§ 7945CYV§ 2070§ CREU GRAN, DE LA,50§ 06-12-22§ 10-12§ BONASTRE FARGAS MARIA§ 20,00#
E062207151§ 5279BVG§ 2070§ MATADEPERA, DE,125§ 06-12-22§ 11-00§ BONAVILA DOMENECH CARLOS§ 20,00#
E060609864§ 9587FBS§ 2071§ VINYALS, DE,61§ 06-12-22§ 10-24§ BORONAT LOPEZ PEDRO§ 20,00#
G06172423§ 4117DRM§ 2174§ GIRONA, DE,210§ 06-12-22§ 04-43§ BRICO DOM DEL VALLES SL§ 60,00#
E060407952§ 9672DZZ§ 2070§ COL·LEGI, DEL,76§ 06-12-22§ 05-08§ BROS BUISAN MARTA§ 20,00#
E060407925§ 3211BGV§ 2070§ COL·LEGI, DEL,68§ 06-12-22§ 10-23§ BUDYK LYUBOV§ 20,00#
E061600880§ B-6459-OU§ 2071§ CERVANTES, DE,75§ 06-12-22§ 12-00§ CASAS FERNANDEZ GABRIEL§ 20,00#
E061210254§ B-8573-UD§ 2070§ DR. ULLÉS,DEL,58§ 06-12-22§ 10-50§ CASTELLO SERES RAMON§ 20,00#
G06172425§ 3982BHH§ 2205§ ARQ.PUIG I CADAFALCH,DE L',1817§ 06-12-22§ 06-17§ CAZORLA SANTANDER LUIS§ 60,00#
G06172852§ 4062BJG§ 2165§ MENÉNDEZ Y PELAYO,DE,1§ 06-12-22§ 08-15§ CEMAFER SCCL§ 48,00#
E061600892§ 7385FCS§ 2070§ JOAN ABELLÓ I BUFÍ,DE,6§ 06-12-22§ 12-59§ CENTELLES MAÑOSA ALFONSO§ 20,00#
E062207149§ 4840DNH§ 2070§ AMPLE,19§ 06-12-22§ 10-46§ CLOTET CARBONELL REMEI§ 20,00#
E060407954§ B-0315-WW§ 2070§ COL·LEGI, DEL,1§ 06-12-22§ 05-28§ COLOMER FERRER SANTIAGO§ 20,00#
E061500898§ B-3378-VJ§ 2071§ SURIS, DE,3§ 06-12-22§ 12-16§ COMELLAS SALGUERO ANNA§ 20,00#
G06172903§ B-7431-PU§ 2174§ PAU MARSAL, DE,18§ 06-12-22§ 12-41§ CONSTRUCCIONES Y TAB PLUV CESAR SEGOVIA§ 60,00#
E060407955§ 5316CJP§ 2070§ COL·LEGI, DEL,5§ 06-12-22§ 05-30§ CORDOBA MORANTE SILVIA§ 20,00#
E061210283§ B-9375-TD§ 2071§ JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,2§ 06-12-22§ 04-45§ CUMPLIDO RUIZ FRANCISCO§ 20,00#
E060204429§ 3100BVV§ 2070§ AGRICULTURA, DE L',70§ 06-12-22§ 10-12§ DELGADO LOPEZ MIRIAM§ 20,00#
E061500887§ 1060DTX§ 2070§ SURIS, DE,61§ 06-12-22§ 10-06§ DOLGASA EGARENSE SL§ 20,00#
G06172858§ B-6384-VS§ 2176§ PRIM, DE,17§ 06-12-22§ 01-55§ EL HAJOUI MOHAMED§ 60,00#
G06172815§ B-6127-EN§ 2090§ INDEPENDÈNCIA,DE LA,51§ 06-12-22§ 03-39§ ESTYL DECORACIO PINTORS SCP§ 48,00#
E060109977§ 8596BKD§ 2070§ SANT ILDEFONS, DE,3§ 06-12-22§ 05-27§ FABREGA RAFART JAIME§ 20,00#
E061210249§ 2785CBR§ 2070§ ANTONI TORRELLA,D',11§ 06-12-22§ 10-29§ FERNANDEZ NART MARTA§ 20,00#
E060609865§ B-2417-PF§ 2071§ VINYALS, DE,61§ 06-12-22§ 10-25§ FLOTATS BISTUE AURELIA§ 20,00#
E060407931§ B-9640-OF§ 2070§ CISTERNA, DE LA,20§ 06-12-22§ 11-01§ FONT ANGLADA ISABEL§ 20,00#
E060407934§ 4355DHS§ 2070§ PORTAL NOU, DEL,14§ 06-12-22§ 12-09§ FORD MICHAEL JOHN§ 20,00#
E062207161§ 2242BFB§ 2070§ RELLINARS, DE,6§ 06-12-22§ 05-16§ FUENTES GUINDO SUSANA§ 20,00#
G06172907§ 0972CTN§ 2176§ AUTONOMIA,DE L',132§ 06-12-22§ 04-49§ GALAN 2005 SL§ 60,00#
P06428362§ 3999CHD§ 2091§ DIDÓ,1§ 06-12-22§ 02-01§ GALI CASTIN JAIME§ 60,00#
G06172902§ T-5929-AW§ 2210§ PRAT DE LA RIBA,DE,32§ 06-12-22§ 11-39§ GARCIA AUZQUI CELINA§ 90,00#
E061600894§ B-7237-SU§ 2070§ JOAN ABELLÓ I BUFÍ,DE,18§ 06-12-22§ 01-04§ GARCIA BALLBE LAURA§ 20,00#
P06445010§ C6268BHV§ 2159§ DR. CABANES,DEL,30§ 06-12-22§ 09-16§ GARCIA PEREZ DAVID§ 90,00#
G06172424§ B-1870-UH§ 2176§ ESTANISLAU FIGUERAS,D',45§ 06-12-22§ 05-21§ GONZALEZ RODRIGO MARTA§ 60,00#
G06172853§ B-9739-WH§ 2174§ RICARDO CARO, DE,49§ 06-12-22§ 08-40§ GUTIERREZ GOMEZ JONATHAN§ 60,00#
E061600875§ 3828CCM§ 2070§ JOAN ABELLÓ I BUFÍ,DE,8§ 06-12-22§ 11-06§ HERNANDEZ BLANES XAVIER§ 20,00#
P06445016§ 8572DNY§ 2174§ FORN,DEL,3§ 06-12-22§ 10-55§ HOYOS CHACON ROBERTO RICARDO§ 60,00#
E061309753§ 2588BVB§ 2071§ VÁZQUEZ DE MELLA, DE,7§ 06-12-22§ 10-27§ IMBERS BIOSCA IVET§ 20,00#
E061600878§ B-9429-SJ§ 2070§ GIRALT I SERRÀ, DE,3§ 06-12-22§ 11-11§ INGLES LACASA JOSE§ 20,00#
E060109978§ B-6839-XD§ 2070§ MOSSÈN J. VERDAGUER,DE,18§ 06-12-22§ 05-31§ INTHOART SL§ 20,00#
E060909092§ 9792DMR§ 2071§ NICOLAU TALLÓ,DE,152§ 06-12-22§ 10-48§ JUAN UBEDA M CELESTE§ 20,00#
E060109950§ B-0464-TN§ 2070§ SANT ILDEFONS, DE,3§ 06-12-22§ 10-42§ JUAREZ RAMIREZ ANA DOLORES§ 20,00#
G06172901§ B-2122-SY§ 3053§ ARQ.PUIG I CADAFALCH,DE L',42§ 06-12-22§ 10-12§ JURADO EXPOSITO ANA MARIA§ 48,00#
E060909089§ 9704CMC§ 2070§ DR. SALVÀ,DEL,12§ 06-12-22§ 10-15§ LAHMAIDI YOUNESS§ 20,00#
E061309788§ B-4947-TV§ 2070§ GALILEU, DE,264§ 06-12-22§ 05-12§ LASSO TORO FLORENCIO§ 20,00#

DENUNCIA§MATRICULA§INFR§LLOC DELS FETS§ DATA§ HORA§COGNOMS / NOM§ IMPORT#

E060909120§ 4182BPR§ 2070§ ANTONINUS PIUS,D',82§ 06-12-22§ 05-08§ LLOBET SEGURA VICENÇ§ 20,00#
E061500895§ 1606CZW§ 2071§ MONTSERRAT, DE,152§ 06-12-22§ 11-10§ LLORENTE MARTINEZ LOURDES§ 20,00#
E061500908§ 1606CZW§ 2071§ MONTSERRAT, DE,152§ 06-12-22§ 04-40§ LLORENTE MARTINEZ LOURDES§ 20,00#
E060609867§ B-6193-TT§ 2071§ ARQUIMEDES,D',140§ 06-12-22§ 11-00§ LOPEZ GARCIA NURIA§ 20,00#
E061600865§ 5298DDD§ 2071§ CERVANTES, DE,77§ 06-12-22§ 10-27§ LOPEZ TOVAR NOELIA§ 20,00#
E060204449§ 2851CVT§ 2071§ RAFAEL ROIG, DE,1§ 06-12-22§ 12-25§ LORES PEREZ RAQUEL§ 20,00#
E061600859§ B-5895-VT§ 2070§ VINT-I-DOS DE JULIOL,DEL,333§ 06-12-22§ 10-04§ MARTI BOU JORGE§ 20,00#
E061210265§ 2988BNZ§ 2071§ ANTONI TORRELLA,D',29§ 06-12-22§ 12-12§ MARTINEZ NIEVES PILAR§ 20,00#
E061210264§ 4041BHR§ 2071§ ANTONI TORRELLA,D',29§ 06-12-22§ 12-11§ MARTINEZ VALVERDE NURIA§ 20,00#
E060204431§ 3854BMS§ 2070§ MENÉNDEZ Y PELAYO,DE,17§ 06-12-22§ 10-18§ MARTINEZ VARGAS ABRAHAM§ 20,00#
E061210250§ B-5662-SK§ 2070§ ANTONI TORRELLA,D',44§ 06-12-22§ 10-33§ MEDINA BORREGUERO GABRIEL§ 20,00#
E060407927§ 3134DCF§ 2070§ COL·LEGI, DEL,29§ 06-12-22§ 10-28§ METALISTERIA SOLVALLES, S.L.§ 20,00#
E060407951§ 3134DCF§ 2070§ COL·LEGI, DEL,68§ 06-12-22§ 05-07§ METALISTERIA SOLVALLES, S.L.§ 20,00#
EJ60702511§ 3134DCF§ 2999§ AGRICULTURA, DE L',31§ 06-03-22§ 09-46§ METALISTERIA SOLVALLES, S.L.§ 350,00#
E060204452§ 8727BNN§ 2070§ SANT NEBRIDI, DE,2§ 06-12-22§ 12-30§ MORENO CORTES MA. DE LOS DOLORES§ 20,00#
E060204463§ B-9951-VK§ 2070§ RAFAEL ROIG, DE,1§ 06-12-22§ 04-58§ MORENO EXTREMERA MANUEL§ 20,00#
P06431489§ B-1202-XF§ 3053§ SANT TOMÀS, DE,17§ 06-12-22§ 10-00§ MUÑOZ NAVAS JOSE MARIA§ 48,00#
E060407947§ B-1602-TX§ 2070§ BALDRICH, DE,30§ 06-12-22§ 04-49§ NAVARRO CORTIELLA MARTA§ 20,00#
G06172750§ B-8872-PL§ 2174§ DR. AYMERICH I GILABERTÓ,DEL,14§ 06-12-22§ 09-25§ ORTEGA CARDENAS MARCO ANTONIO§ 60,00#
E060204451§ 9457CXM§ 2071§ SANT NEBRIDI, DE,2§ 06-12-22§ 12-29§ PALACIOS CIFUENTES ANA MARIA§ 20,00#
E060109955§ 8240DLK§ 2071§ NOU DE SANT PERE,26§ 06-12-22§ 12-15§ PALOMO ROMAN JOSE§ 20,00#
E060204470§ 1163CVH§ 2070§ JACQUARD, DE,71§ 06-12-22§ 05-29§ PENDON ZAMORA MARIA ANGELES§ 20,00#
E061210252§ B-2621-VB§ 2070§ NICOLAU TALLÓ,DE,156§ 06-12-22§ 10-46§ PEREZ SANCHEZ ANTONIA§ 20,00#
E061210243§ 3628BFJ§ 2070§ JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,4§ 06-12-22§ 10-01§ PEREZ URBANO DANIEL§ 20,00#
G06172820§ B-6547-LF§ 3053§ VELÁZQUEZ, DE,17§ 06-12-22§ 06-18§ PEÑA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO§ 48,00#
G06172769§ B-8834-OJ§ 2167§ JOAQUIM DE SAGRERA,DE,133§ 06-12-22§ 05-24§ PISSENEM YANN PATRICK§ 60,00#
E060909094§ C2393BSD§ 2071§ NICOLAU TALLÓ,DE,138§ 06-12-22§ 10-52§ PONT SANCHEZ IGNASI§ 20,00#
G06172812§ 6630CVV§ 2174§ PRAT DE LA RIBA,DE,41§ 06-12-22§ 09-37§ PRADOS RODRIGUEZ FRANCISCO§ 60,00#
P06443143§ 1693CRF§ 2174§ GALILEU, DE,194§ 06-12-22§ 10-55§ PROYECTOS Y OBRAS INTEC SL§ 60,00#
G06172906§ B-9321-WX§ 2174§ CADIS, DE,21§ 06-12-22§ 04-00§ RAFOLS TOMAS FRANCISCA§ 60,00#
E061210256§ 6423CVC§ 2070§ GALILEU, DE,140§ 06-12-22§ 10-56§ RAMOS LIGERO JAVIER§ 20,00#
E061500886§ B-3116-TU§ 2070§ SURIS, DE,31§ 06-12-22§ 10-00§ RAMOS TORRALBA MARIA ISABEL§ 20,00#
P06443144§ 7970BDX§ 2165§ ÈGARA,D',153§ 06-12-22§ 06-45§ REATEGUI MORI ANTHONY§ 48,00#
E061210292§ 5174CYR§ 2071§ JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,8§ 06-12-22§ 05-44§ RECUENCO BIGORDA MARC§ 20,00#
E061309761§ 2939DFY§ 2071§ ARQUIMEDES,D',245§ 06-12-22§ 11-11§ REDIN MUNTADA CARLES§ 20,00#
E061600867§ 4462DCZ§ 2070§ SANT GAIETÀ, DE,118§ 06-12-22§ 10-36§ REDIU NACARINO PEDRO§ 20,00#
E061210300§ 1594DXK§ 2070§ JOSEP FREIXA I ARGEMÍ,DE,8§ 06-12-22§ 06-24§ RIBAR CONTROL Y GESTION DE EMPRESAS SL§ 20,00#
G06172819§ B-5259-OZ§ 2174§ JOAN MIRÓ,DE,6§ 06-12-22§ 05-11§ RICO SARRION FRANCISCO JOSE§ 60,00#
E060609861§ B-9235-US§ 2070§ ARQUIMEDES,D',117§ 06-12-22§ 10-13§ RIERA GOMEZ MARIA CARMEN§ 20,00#
E061210290§ 0525BHJ§ 2070§ GALILEU, DE,174§ 06-12-22§ 05-36§ RIVAS BRAVO FRANCISCO§ 20,00#
P06443138§ 1504BGV§ 2174§ NAVAS DE TOLOSA, DE LAS,161§ 06-12-22§ 10-00§ ROSAL VALLS ALICIA§ 60,00#
G06172768§ B-9762-NU§ 2174§ COMTE BORRELL,DEL,66§ 06-12-22§ 05-07§ ROSIQUE RIERA JOSEFA§ 60,00#
E060407929§ B-6047-PP§ 2070§ COL·LEGI, DEL,6§ 06-12-22§ 10-34§ RUIZ CODINA LUIS§ 20,00#
E061600895§ 7118BSK§ 2070§ CERVANTES, DE,83§ 06-12-22§ 04-37§ SALVO RIFA MARIA TERESA§ 20,00#
E061600907§ B-3952-TJ§ 2070§ SANT GAIETÀ, DE,116§ 06-12-22§ 05-19§ SANCHEZ EGEA JORGE§ 20,00#
E060204438§ 8108FCX§ 2070§ SANT NEBRIDI, DE,2§ 06-12-22§ 11-00§ SANCHEZ FERNANDEZ VANESA§ 20,00#
E061309775§ B-8994-UH§ 2071§ ARQUIMEDES,D',249§ 06-12-22§ 01-03§ SANCHEZ OSORIO SILVIA§ 20,00#
G06172762§ B-7264-GX§ 2174§ RAMON LLULL,DE,147§ 06-12-22§ 11-11§ SANTOLARIA NAVARRO MERCEDES§ 60,00#
E060407921§ B-5632-LH§ 2070§ BALDRICH, DE,51§ 06-12-22§ 10-06§ SERRA CARDONA MIGUEL§ 20,00#
E061600896§ 4754DZB§ 2070§ LLETRES, DE LES,14§ 06-12-22§ 04-46§ SOLDADO MONTERO PLACIDA§ 20,00#
E060909098§ B-9259-PY§ 2070§ ANTONINUS PIUS,D',79§ 06-12-22§ 11-02§ SORIANO AGUILAR JUANA§ 20,00#
P06426720§ 3724DTX§ 2174§ CISTERNA, DE LA,12§ 06-12-22§ 10-55§ TISSUBO SL§ 60,00#
E061500929§ 5852BVL§ 2070§ NOTARI BADIA, DEL,8§ 06-12-22§ 06-22§ TOBELLA TORNE MONTSERRAT§ 20,00#
E061210248§ 0223BYR§ 2070§ ANTONI TORRELLA,D',3§ 06-12-22§ 10-28§ TOLRA PEREZ ALBERT§ 20,00#
E060109941§ B-3122-WH§ 2070§ NOU DE SANT PERE,22§ 06-12-22§ 10-20§ TORAL FERRER MANUEL§ 20,00#
E060204465§ 7746DJJ§ 2070§ RAFAEL ROIG, DE,1§ 06-12-22§ 05-01§ TORT GIL JUAN§ 20,00#
G06172771§ B-3577-WH§ 2210§ ULLASTRELL, D',25§ 06-12-22§ 07-01§ VALDEPEÑAS IBARRA MARIA JESUS§ 90,00#
E060609868§ 7510CMD§ 2071§ BLASCO DE GARAY,DE,16§ 06-12-22§ 11-03§ VALENZUELA MORCILLO GEMMA§ 20,00#
E061309789§ 1896CNS§ 2070§ VÁZQUEZ DE MELLA, DE,5§ 06-12-22§ 05-16§ ZANIBAR HAMID§ 20,00#

Terrassa, 13 de març de 2007.
La Secretària dels expedients sanciona-

dors, Joana Garcia i Pastor.

022007007676
A

Tona

EDICTE

No havent pogut practicar la notificació al
senyor Daniel Vasile al c/ Númància, 13 4rt.
1a. de Barcelona, d'un expedient sanciona-
dor per exercir la mendicitat dins el terme
municipal es procedeix a la notificació per
mitjà d'anunci al tauler de l'Ajuntament i al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de conformi-

tat amb l'establert a l'article 59.4 de la Llei
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

Tona, 8 de març de 2007.
L'Alcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.

022007007516
A

Tona

EDICTE

No havent pogut practicar la notificació al
senyor Mihai Octavian al c/ Torrelles, 16, 1er
de Barcelona, d'un expedient sancionador
per exercir la mendicitat dins el terme muni-
cipal es procedeix a la notificació per mitjà
d'anunci al tauler de l'Ajuntament i al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de conformitat
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amb l'establert a l'article 59.4 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú.

Tona, 8 de març de 2007.
L'Alcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.

022007007518
A

Tona

EDICTE

No havent pogut practicar una notificació
al senyor Luis Manuel Sosa Sosa al c/ Bages,
74, 2n. 1a. de Terrassa que el requeria a
efectuar el pagament d'uns serveis de grua
per desballestament i de dipòsit municipal
del seu vehicle, es procedeix a la notificació
per mitjà d'anunci al tauler de l'Ajuntament i
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de confor-
mitat amb l'establert a l'article 59.4 de la Llei
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

Tona, 8 de març de 2007.
L'Alcaldessa, Ma. Antònia Serra Baucells.

022007007521
A

Torelló

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
del dia 26 de febrer de 2007, va acordar
aprovar Inicialment la modificació puntual
que ha de servir per establir el sector de sòl
urbanitzable delimitat de Les Vinyes III. Així
mateix es va aprovar també inicialment els
projectes annexos que completen la docu-
mentació, i que són l'avaluació ambiental,
l'estudi de mobilitat i l'estudi hidràulic.

Estimar de les al·legacions presentades els
punts següents:

Al·legació 1era:
Respecte els errors materials detectats, ja

s'han comunicat a l'equip redactor, per tal
que els esmenin.

La participació ciutadana ha estat la
correcta, s'ha informat particularment per
escrit a cadascun dels propietaris i s'ha realit-
zat una reunió conjunta dels tècnics, l'alcal-
de i el gerent del Consorci el dia 14 de febrer
per explicar l'abast de l'actuació, atenent,
també la sol·licitud que fa l'últim punt de
l'al·legació.

Al·legació 2ona:
Respecte a l'activitat humana que es realit-

za a la finca, i la seva indemnització, per no
ser compatible amb els usos que establirà el
nou planejament, s'estima l'al·legació en
aquest punt, entenent que serà el projecte
d'expropiació que fixarà aquests valors, i que
l'estimació d'aquest punt no condiciona l'a-
provació de la modificació puntual.

Desestimar de les al·legacions presentades
els punts següents:

Al·legació 1era i 2ona:
Respecte a les qüestions que fan referència

al sistema de gestió i altres temes propis de
l'aprofitament privat del pla, es desestimen,
tota vegada que s'entén que no es modifica
el planejament per a gaudi dels particulars
sinó per actuar en el mercat immobiliari des
de l'òptica de la promoció pública.

També es va acordar realitzar un nou ter-
mini d'exposició pública (així com donar
audiència als propietaris inclosos en l'àmbit
del sector, amb citació o notificació perso-
nal).

Així doncs, d'acord amb l'article 112 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanis-
me, s'obre un nou termini d'informació
pública, d'un mes de durada, a comptar de
l'endemà de la publicació del present edicte
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP) de
Barcelona, al Diari el Periódico (en català) i
al tauler municipal d'anuncis, també per
poder recollir els informes necessaris, a la
vegada que es lliurarà la nova documentació
a les administracions a les quals se'ls va
sol·licitar informe, però no disposen de la
nova documentació, com són el Departa-
ment de Medi ambient i Habitatge i l'Agència
Catalana de l'Aigua.

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement i, especialment als efectes indi-
cats anteriorment.

Torelló, 9 de març de 2007.
L'Alcalde, Miquel Franch i Ferrés.

022007007533
A

Vallirana
Recaptació

EDICTE

Na Nuria Auge Piñero, Cap del Servei de
Recaptació Municipal de l'Ajuntament de
Vallirana.

Fa saber: De conformitat amb el que, és
disposat a l'art. 107 del Reglament General
de Recaptació, aprovat per RD 939/2005 de
29 de juliol (Boletín Oficial del Estado
02/09/05), s'ha iniciat per part d'aquesta
Recaptació Municipal, el procediment de
venda mitjançant gestió i adjudicació directe
dels béns que hom descriurà.

De conformitat amb el que és establert en
l'apartat 4 de l'esmentat art. 107 poden pre-
sentar-se oferiments sense subjecció a tipus
per haver celebrat dues licitacions, essent
desertes ambdues, però per tal de no afavorir
un possible enriquiment injust del comprador
en detriment del propietari dels béns, la Mesa
de subhasta estima que serà inadmissible
qualsevol oferiment per sota de l'import de
2.637,40 EUR, preu del 25% del que va ser-
vir de tipus en la primera licitació, exigint als
interessats un dipòsit xifrat en la quantia de
527.40 EUR.

Les persones interessades en la seva adqui-
sició hauran de presentar els seus oferiments

per mitja de sobre tancat a la Oficina de la
Recaptació Municipal de l'ajuntament, situa-
da al carrer Major, número 367 local 2 de
Vallirana, podent consultar la certificació de
càrregues obrant als mateixos.

Si en el termini de 3 mesos a comptar des
de l'endemà de la publicació en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA s'han presentat mes
de 3 sobres seran oberts els mateixos per la
Mesa i es decidirà si es procedent l'adjudica-
ció o ans el contrari continuar i així amb
periodicitat mensual fins l'adjudicació o bé la
finalització del termini reglamentari dels sis
mesos, de conformitat amb el que és disposat
a l'art. 107 del RGR.

- Expedient 159531/04 Jordi Alcoverro
Sanchez: Urbana veintiseis. Puesto comercial
número treinta y cinco, destinada a carnice-
ria; forma parte del edificio destinado a mer-
cado privado, en termino de Vallirana, Ave-
nida Selva Negra Catalana y calle Filipinas;
de superficie trece metros cincuenta y tres
decímetros, cuadrados. Linda: frente, zona de
paso; derecha entrando, parcela seis y calle;
izquierda, zona de paso; y fondo, plaza
comunitaria. Se le asigna una cuota del uno
con ochenta por ciento.

Inscrita al volum 2626, llibre 180, foli 40
finca 5680.

Valoració: 23.677,50 EUR.
Càrregues subsistents, 13.127,86 EUR

(Embarg Jutjat 1ª Instància nº 6 de St. Feliu de
Llobregat i Embarg Tresoreria Gra. Seg.
Social, URE nº 9 de Barcelona) tipus de sub-
hasta en 1ª licitació, 10.549,64 EUR.

En tot el que no es previst en el present
edicte, s'estarà al que és establert en el nº 8
de l'art. 107 de l'esmentat Reglament.

Vallirana, 7 de març de 2007.
Núria Auge Piñero.

022007007496
A

Vic

ANUNCI

En compliment del que disposa el Decret
50/05, de 29 de març, pel qual es desplega la
Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del
procés d'adequació de les activitats existents
a la Llei 3/98, se sotmet a informació pública
l'expedient incoat per Equip d'Assistència
Primària Vic, SL, per a la concessió de llicèn-
cia ambiental municipal (annex II.2) per a l'a-
dequació a la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'Administració
ambiental, de l'activitat dedicada a centre
d'atenció primària, situada al passatge del Pla
del Remei, números 10 i 12, de la ciutat de
Vic, per tal que qualsevol persona que s'hi
consideri afectada pugui formular les al·lega-
cions i observacions, per escrit, que estimi
pertinents.

L'expedient esmentat es pot consultar al
departament de Governació (C. Ciutat, 1),
durant el termini d'informació pública que
serà de vint dies, a comptar a partir del
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següent a la publicació d'aquest anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Les al·legacions i els suggeriments, han de
presentar-se dins l'esmentat termini per qual-
sevol dels mitjans que preveu l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Vic, 7 de març de 2007
L'Alcalde, Jacint Codina Pujols.

022007007498
A

Vic

ANUNCI

En compliment del que disposen el
Decret 136/1999 de 18 de maig, i l'article
8.4 de l'Ordenança reguladora de la inter-
venció integral de l'administració munici-
pal en les activitats i instal·lacions de l'A-
juntament de Vic, se sotmet a informació
pública l'expedient incoat per Corretja, SL,
per a la concessió de llicència ambiental
municipal (annex II.2) per a la instal·lació
d'una activitat dedicada a magatzem i
venda de materials per a la construcció
(trasllat), a emplaçar al carrer del Mas de
Bigas, números 8 a 26, de la ciutat de Vic,
per tal que qualsevol persona que s'hi con-
sideri afectada pugui formular les al·lega-
cions i observacions, per escrit, que estimi
pertinents.

L'expedient esmentat es pot consultar al
departament de Governació (C. Ciutat, 1), de
dilluns a divendres, de 9 a 14:30 hores,
durant el termini d'informació pública que
serà de vint dies, a comptar a partir del
següent a la publicació d'aquest anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Les al·legacions i els suggeriments, han de
presentar-se dins l'esmentat termini per qual-
sevol dels mitjans que preveu l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Vic, 7 de març de 2007.
L'Alcalde, Jacint Codina Pujols.

022007007500
A

Vic

EDICTE DE RECTIFICACIÓ

Amb aquest edicte, i d'acord amb l'article
33, apartat tercer, del Reglament de Gestió
del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barce-
lona, s'esmena l'error produït en incorporar
les dades en el sistema informàtic, en la
publicació de l'anunci inserit al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 64
de data 15 de març de 2007, pàgina 96 a 97,
amb número de registre 022007007312 rela-
tiu a l'aprovació definitiva del Pressupost
General de la Corporació per a l'exercici de
2007.

Funcionaris§ Grup§ Places§ Vacants#

ON DIU: PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE

L'AJUNTAMENT DE VIC 2007#

A) Escales de funcionaris d'habilitació 
nacional#

Secretari§ A§ 1§ -#
Interventor§ A§ 1§ 1#
Tresorer§ A§ 1§ -#
Oficial Major§ A§ 1§ 1#
Vicesecretari§ A§ 1§ -#

HA DE DIR: PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE

L'AJUNTAMENT DE VIC 2007#

A) Escales de funcionaris d'habilitació 
nacional#
Secretari§ A§ 1§ -#
Interventor§ A§ 1§ -#
Tresorer§ A§ 1§ 1#
Oficial Major§ A§ 1§ -#
Vicesecretari§ A§ 1§ 1#

El que es fa públic als efectes escaients.
Barcelona, 16 de març de 2007.
El Cap de l'Oficina del Butlletí Oficial de

la Província de Barcelona, Josep Miquel Sal-
gado Páez.

022007008261
A

Viladecans

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Viladecans en
sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener
de 2007, ha adoptat entre d'altres, l'acord
següent:

Primer. - Aprovar la creació, com òrgan
municipal complementari, de la institució del
Síndic/a municipal de Greuges de Vilade-
cans, així com aprovar inicialment la modifi-
cació del Reglament Orgànic Municipal, que
s'adjunta com annex a aquest acord, per la
regulació de la Institució del Síndic/a Munici-
pal de Greuges mitjançant la incorporació,
en el esmentat Reglament, d'un Títol IV, "
Del Síndic/a Municipal de Greuges Munici-
pal ", on es regula la seva estructura, atribu-
cions i principis d'actuació.

Segon. - Renumerar l'actual article 180 del
Reglament Orgànic Municipal, que passarà a
ésser l'article 186, mantenint el seu contin-
gut.

Tercer. - Publicar aquest acord d'aprova-
ció inicial al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, establint un termini d'informa-
ció pública i audiència als interessats de tren-
ta dies, comptadors a partir del dia següent
de la seva publicació, per la presentació, si
s'escau, de reclamacions o suggeriments.

Si dins del termini expressat anteriorment
no es presenten al·legacions es considerarà
aprovat definitivament, sense necessitat d'a-
doptar un nou acord plenari.

Quart. - Comunicar aquest acord als grups
polítics municipals (PSC; CiU; ICV-EA; PPC;

ERC); a les direccions de serveis de totes les
Àrees municipals, a la Intervenció General i a
l'Oficina del Pressupost, i exposar al taulell
d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web
municipal www.viladecans.cat.

Viladecans, 16 de març de 2007.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Economia i

Gestió Interna, Joan Pidelaserra Monmay.

022007008243
A
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MANCOMUNITATS

Mancomunitat Intermunicipal 
de Serveis d'Aguilar de Segarra, 
Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu 
de Bages i Castellfollit del Boix

ANUNCI

No havent-se presentat reclamacions con-
tra el pressupost general per a l'exercici
2007, i la seva plantilla, que comprèn tots els
llocs de treball reservat a funcionaris, perso-
nal laboral i eventual, ha quedat definitiva-
ment aprovat el mateix, juntament amb l'es-
tat de consolidació, publicant-se els corres-
ponents resums:

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2007

§ EUR#

RELACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES§ #

A) Operacions Corrents§ #
1. Despeses de personal§ 54.000,00#
2. Despeses de béns corrents i serveis§ 141.000,00#
3. Despeses financeres§ 0,00#
4. Transferències corrents§ 0,00#
B) Operacions de Capital§ #
6. Inversions reals§ 0,00#
7. Transferències de capital§ 0,00#
8. Actius financers§ 0,00#
9. Passius financers§ 45.000,00#
Total§ 240.000,00#

RELACIÓ DE L'ESTAT DELS INGRESSOS§ #

A) Operacions Corrents§ #
1. Impostos directes§ 0,00#
2. Impostos indirectes§ 0,00#
3. Taxes i altres ingressos§ 0,00#
4. Transferències corrents§ 188.000,00#
5. Ingressos patrimonials§ 37.000,00#
B) Operacions de Capital§ #
6. Alienació d'inversions reals§ 0,00#
7. Transferències de capital§ 0,00#
8. Actius financers§ 0,00#
9. Passius financers§ 15.000,00#
Total§ 240.000,00#

PLANTILLA MUNICIPAL

Denominació de la plaça§ Escala§Nombre§Grup§Nivell#

C) PERSONAL LABORAL D'ACTIVITAT CONTINUADA#
Xofer de camions escombraries§ PL§ 02§ E§ -#

Contra l'acord d'aprovació definitiu anun-
ciat, pot interposar-se recurs contenciós-
administratiu, en la forma i terminis que esta-
bleixen les normes de l'esmentada jurisdic-
ció.

La Mancomunitat d'Aguilar de Segarra,
Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages i
Castellfollit del Boix, 16 de març de 2007.

El Secretari, Josep M. Capdevila i Jordana.

022007008263
A

ALTRES DIPUTACIONS

Diputació de Tarragona
BASE-Gestió d'Ingressos

2007-0026 EDICTE

D'acord amb el que disposa l l'art. 59 de
la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, de data 26 de novembre de 1992, i
l'art 78.2 del Text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i segu-
retat viària, aprovat per Reial Decret Legisla-
tiu 339/1990, de 2 de març, es publica
aquest edicte, servint de requeriment en
forma, als efectes de notificar a les persones
que es relacionen a continuació els actes que
igualment s'indiquen, ja que han resultat
infructuosos els intents de notificació perso-
nal domiciliària realitzats.
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MUNICIPI§ INTERESSAT§§ EXPEDIENT§ ACTE#

ALCOVER§ 38135169L§ ORTIZ GONZALEZ DANIEL§ 2006/000073§ 7#
ALCOVER§ 31977569W§ ORTIZ QUIROS FRANCISCO§ 2006/000428§ 7#
ALCOVER§ 31977569W§ ORTIZ QUIROS FRANCISCO§ 2006/000440§ 7#
AMPOSTA§ 44995964Y§ BRAVO ORTEGA MARIA CARMEN§ 2007/001141§ 1#
AMPOSTA§ B61522280§ ESTUDIO ALVI SL§ 2007/001413§ 1#
AMPOSTA§ 37676978B§ HEBRARD RODRIGUEZ MA VICTORIA§ 2006/005150§ 7#
AMPOSTA§ 33911179W§ PUGA RODRIGUEZ DAVID§ 2007/001206§ 1#
AMPOSTA§ 27875545M§ RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO§ 2007/001136§ 1#
AMPOSTA§ 46649447L§ SANCHEZ MUR MANUEL ALEJANDRO§ 2007/001060§ 1#
AMPOSTA§ 46786247S§ SOLA PAGA JOSE MARIA§ 2007/001350§ 1#
AMPOSTA§ 36512200E§ ZARAGOZA CELA ANA MARIA§ 2007/001306§ 1#
ARBOÇ L'§ 77089979M§ ALVAREZ GARCIA ISABEL§ 2007/000147§ 1#
ARBOÇ L'§ 33879417A§ JIMENEZ MARTIN JUAN§ 2006/000787§ 7#
ARBOÇ L'§ 39683036D§ LOPEZ SECANELLA RAFAEL ENRIQUE§ 2007/000214§ 1#
ARBOÇ L'§ 46229999E§ MARTI ENGEDAHL REIDUN ASTRID§ 2007/000227§ 1#
ARBOÇ L'§ 00797136W§ REGUEIRO GARAGARZA FRANCISCO§ 2006/000267§ 7#
ARBOÇ L'§ 39706372T§ RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL§ 2006/000868§ 7#
ARBOÇ L'§ 77102324E§ TORRIJOS ANTON ESTER§ 2007/000180§ 1#
ARBOÇ L'§ 77779847B§ VIRGILI JANE JOSE MARIA§ 2007/000153§ 1#
CALAFELL§ 34731043P§ ALONSO GARCIA OLGA§ 2006/006251§ 7#
CALAFELL§ 38529033P§ BERMEJO CALERO JUAN§ 2007/000580§ 1#
CALAFELL§ 52165119S§ COSTA VELAZQUEZ ESTHER§ 2007/000894§ 1#
CALAFELL§ 38411202Y§ DAMA PORTILLO JUANA§ 2007/000694§ 1#
CALAFELL§ 47809494S§ ESCOBAR ALFARO DAVID RAUL§ 2007/000519§ 1#
CALAFELL§ 47161541H§ FERNANDEZ PEREZ ANA ISABEL§ 2007/000811§ 1#
CALAFELL§ 38423909V§ GALLEGO PEÑASCO RAMONA§ 2007/000676§ 1#
CALAFELL§ 46817445W§ MORENO MARTINEZ DAVID§ 2007/000659§ 1#
CALAFELL§ X2296929B§ PEREIRA QUINTAS SONIA CRISTINA§ 2007/000668§ 1#
CALAFELL§ 31191989X§ PEREZ DE LA ROSA ANTONIA§ 2007/000607§ 1#
CALAFELL§ 08739636G§ TORVISCO LARIOS FRANCISCO§ 2007/000506§ 1#
CALAFELL§ F62452222§ TRANSFORCE SCCL§ 2007/000687§ 1#
CALAFELL§ B60555257§ VILA CIEN SL§ 2007/000785§ 1#
CAMBRILS§ 39114975W§ CASTILLO MOYA ANTONIO§ 2007/000806§ 1#
CAMBRILS§ 52195957X§ GONZALEZ MARTINEZ MARIA ARANZAZU§ 2006/009744§ 7#
CAMBRILS§ 39341369F§ PARAROLS SERRA ENRIQUE§ 2007/000902§ 1#
CAMBRILS§ B58907189§ PARIS 2 SL§ 2006/010219§ 7#
CAMBRILS§ 33897644Z§ PEREZ LEIVA MARIA§ 2007/000850§ 1#
CAMBRILS§ 37791580G§ ROLDAN ARJONA FRANCISCO§ 2007/000815§ 1#
FALSET§ 38537097E§ FERNANDEZ DELGADO PEDRO§ 2006/000382§ 7#
FALSET§ B62129986§ INSISTEL DOS MIL SL§ 2006/000392§ 7#
FALSET§ 38454899A§ LUCENA YAMUZA MANUEL§ 2006/000405§ 7#
MORA D'EBRE§ 39036467Q§ GARCIA FERNANDEZ ANTONIO§ 2007/000082§ 1#
SANTA COLOMA QUERALT§ X2795772F§ AZZI ABDERRASMANE§ 2006/000328§ 7#
SANTA COLOMA QUERALT§ 39332711C§ BELTRAN FARRE FRANCESC§ 2006/000343§ 7#
SELVA DEL CAMP LA§ 72243618C§ IBARGUCHI MARIN JAVIER RAMON§ 2006/000103§ 7#
SELVA DEL CAMP LA§ 52200651N§ SABORIDO ROMERO JUAN MANUEL§ 2006/000078§ 7#
TARRAGONA§ 43688913E§ AGRELO OTERO ALEJANDRO§ 2006/100881§ 7#
TARRAGONA§ 75878680R§ AGUILERA DOMINGUEZ MACARENA§ 2006/108324§ 7#
TARRAGONA§ 46662599S§ AGUILO CERVERA MERCEDES§ 2006/116720§ 7#
TARRAGONA§ 46943161T§ AMBRONA PEREZ VANESSA§ 2007/012738§ 1#
TARRAGONA§ 46535071E§ ANGUITA MORERA MANUEL§ 2006/113573§ 7#
TARRAGONA§ 77292078A§ ARTIGAS PLANAS JUAN§ 2006/091943§ 7#
TARRAGONA§ 52278006H§ AUMATELL ARNAU MONTSERRAT§ 2006/113303§ 7#
TARRAGONA§ 77307853T§ BARDALET MARQUES MARTA§ 2006/113494§ 7#
TARRAGONA§ 77307853T§ BARDALET MARQUES MARTA§ 2006/115407§ 7#
TARRAGONA§ 53333028F§ BEN M BAREK AYTE ABDELLAH§ 2006/113656§ 7#
TARRAGONA§ 33901671Q§ BERDIE MUNIESA CONCEPCION§ 2006/117757§ 7#
TARRAGONA§ 46334606W§ BLANCH NOLLA ANA MARIA§ 2007/011775§ 1#
TARRAGONA§ 46046986C§ BLANCO REYES MARIA DEL ROSARIO§ 2007/010581§ 1#
TARRAGONA§ 53310082S§ BONILLA GONZALEZ CRISTINA MARIA§ 2006/108756§ 7#
TARRAGONA§ B61226312§ C T LOGISTICA Y TRANSPORTE SL§ 2007/013731§ 1#
TARRAGONA§ 46639874Z§ CALLE GUZMAN EVA MARIA§ 2006/105608§ 7#
TARRAGONA§ 46639874Z§ CALLE GUZMAN EVA MARIA§ 2006/106244§ 7#
TARRAGONA§ 46639874Z§ CALLE GUZMAN EVA MARIA§ 2007/011875§ 1#
TARRAGONA§ 36479307L§ CAMPS FONT FRANCISCA§ 2006/095247§ 7#
TARRAGONA§ 38021891Q§ CANTO GRAS EUGENI§ 2007/010181§ 1#
TARRAGONA§ 28362471K§ CARMONA NARVAEZ ANTONIO§ 2006/114570§ 7#
TARRAGONA§ 77094449J§ CARRERA SALA M MONTSERRAT§ 2006/117574§ 7#
TARRAGONA§ 35100808W§ CARRIO CRUZ CARLOS§ 2007/011304§ 1#
TARRAGONA§ 47151763S§ CARRION CALVO RAUL§ 2006/115420§ 7#
TARRAGONA§ 35100118W§ CASAS OLIVERAS MARIA CINTA§ 2006/110315§ 7#
TARRAGONA§ 37329617L§ CASTAÑO CLAVER JORDI§ 2006/110198§ 7#
TARRAGONA§ 37329617L§ CASTAÑO CLAVER JORDI§ 2006/110813§ 7#
TARRAGONA§ 37329617L§ CASTAÑO CLAVER JORDI§ 2006/111482§ 7#
TARRAGONA§ 37329617L§ CASTAÑO CLAVER JORDI§ 2006/117468§ 7#
TARRAGONA§ 34738591N§ CASTILLEJO RAYA JUAN§ 2006/122434§ 7#
TARRAGONA§ 36983391N§ CATALINA ALVAREZ JOSE LUIS§ 2006/105289§ 7#
TARRAGONA§ 46106900L§ CEPA MUÑOZ FCO ISIDRO§ 2007/014395§ 1#
TARRAGONA§ 46106900L§ CEPA MUÑOZ FCO ISIDRO§ 2007/014661§ 1#
TARRAGONA§ 36937606C§ CHALE CAMPOS AGUSTIN§ 2006/117316§ 7#
TARRAGONA§ 36905746S§ CHOFRE DOMINGUEZ ANTONIO FRANCISCO§ 2006/113851§ 7#
TARRAGONA§ 36553721M§ CLAR GOMEZ JOAQUIN§ 2007/012071§ 1#
TARRAGONA§ B63149561§ CONSTRUCCIONES METALICAS EL CASTELLET SL§ 2006/111893§ 7#
TARRAGONA§ 46757919T§ CORNET JURADO DANIEL§ 2006/116864§ 7#
TARRAGONA§ 38145005B§ COVES MARIN PABLO§ 2006/113589§ 7#
TARRAGONA§ 38145005B§ COVES MARIN PABLO§ 2006/114773§ 7#
TARRAGONA§ B62303953§ CUBELLES MEDITERRANEA SL§ 2006/107867§ 7#
TARRAGONA§ 46741524G§ DALMASES CUADROS GERMAN§ 2006/099871§ 7#
TARRAGONA§ 39702875E§ DELGADO ROMERO NATALIA§ 2006/106896§ 7#
TARRAGONA§ 46679925E§ DIEZ ROLDAN JOSE RAMON§ 2006/107230§ 7#
TARRAGONA§ 46679925E§ DIEZ ROLDAN JOSE RAMON§ 2006/108742§ 7#
TARRAGONA§ 46556983S§ DURAN RIBERA ANTONIO§ 2006/115247§ 7#
TARRAGONA§ 46556983S§ DURAN RIBERA ANTONIO§ 2006/115566§ 7#
TARRAGONA§ B62558861§ EDIFICACIONES ROIG BOURGINE SL§ 2007/012289§ 1#
TARRAGONA§ X7281649X§ EIDENHAMMER ANDREA§ 2006/112359§ 7#
TARRAGONA§ B84199108§ EIDOS MANAGEMENT SL§ 2006/112062§ 7#
TARRAGONA§ X3993943Q§ EL AOUNI EL HOUSSINE§ 2006/117727§ 7#
TARRAGONA§ X4170195L§ EL HILI NORDINE§ 2006/117774§ 7#
TARRAGONA§ 43514684H§ ESCRIBANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL§ 2006/111862§ 7#
TARRAGONA§ 43514684H§ ESCRIBANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL§ 2006/115186§ 7#
TARRAGONA§ 43514684H§ ESCRIBANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL§ 2006/115361§ 7#
TARRAGONA§ 43514684H§ ESCRIBANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL§ 2006/117423§ 7#
TARRAGONA§ 43514684H§ ESCRIBANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL§ 2006/117634§ 7#
TARRAGONA§ 77728885V§ ESCRIBANO SOTOMAYOR PEDRO§ 2006/114844§ 7#
TARRAGONA§ 46028602J§ ESPAÑA JUAN MARIA TERESA§ 2006/095408§ 7#
TARRAGONA§ B63268999§ ESPLUGUES INSTAL LACIONS SL§ 2007/011283§ 1#
TARRAGONA§ A58074451§ EXPODI SA§ 2006/110755§ 7#
TARRAGONA§ 46628269R§ FABREGAS VILA MONICA§ 2006/111405§ 7#
TARRAGONA§ 46628269R§ FABREGAS VILA MONICA§ 2006/111534§ 7#
TARRAGONA§ 46628269R§ FABREGAS VILA MONICA§ 2006/113315§ 7#
TARRAGONA§ 46628269R§ FABREGAS VILA MONICA§ 2006/113804§ 7#
TARRAGONA§ 46628269R§ FABREGAS VILA MONICA§ 2006/115149§ 7#
TARRAGONA§ 46628269R§ FABREGAS VILA MONICA§ 2006/115759§ 7#
TARRAGONA§ 46748863Y§ FERNANDEZ ALCALA IGNACIO ALBERTO§ 2006/107503§ 7#
TARRAGONA§ 47728798A§ FERNANDEZ LOZANO ANDRES RAUL§ 2006/114064§ 7#
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TARRAGONA§ 39350492E§ FERNANDEZ SERRANO PATRICIA§ 2006/114257§ 7#
TARRAGONA§ 46224924F§ FERRER TUBAU MIQUEL§ 2007/011505§ 1#
TARRAGONA§ 46651985G§ FISAC PIÑANA RAUL§ 2006/116569§ 7#
TARRAGONA§ 39155635K§ FORTES GONZALEZ JUAN DE DIOS§ 2007/013681§ 1#
TARRAGONA§ 36908648L§ GALAN ABRIL RUFINO§ 2007/011322§ 1#
TARRAGONA§ 44999723Q§ GARCES PELLEJERO JUDIT§ 2006/111730§ 7#
TARRAGONA§ 44999723Q§ GARCES PELLEJERO JUDIT§ 2007/012096§ 1#
TARRAGONA§ 35052151J§ GARCIA FUNES FRANCISCO§ 2006/116699§ 7#
TARRAGONA§ 38411862E§ GARCIA MIRALLES CONCEPCION§ 2006/112318§ 7#
TARRAGONA§ 46557629V§ GARCIA OSUNA JUAN PEDRO§ 2006/117937§ 7#
TARRAGONA§ 33901114B§ GASPAR ANDRES MARC§ 2007/012450§ 1#
TARRAGONA§ 10739846L§ GOMEZ LOPEZ ALFONSO§ 2006/110776§ 7#
TARRAGONA§ 75843738L§ GOMEZ MANZANO MANUEL§ 2006/046275§ 7#
TARRAGONA§ 45265753M§ GONZALEZ BARON INES§ 2006/117004§ 7#
TARRAGONA§ 35109387W§ GORDILLO BARROSO JUAN CARLOS§ 2007/011938§ 1#
TARRAGONA§ 47636746C§ GRACIA MURILLO ANGEL§ 2006/050374§ 7#
TARRAGONA§ 47636746C§ GRACIA MURILLO ANGEL§ 2007/012871§ 1#
TARRAGONA§ 36507280R§ GRAS DEFRUTOS JAUME§ 2006/103596§ 7#
TARRAGONA§ A08546194§ GRUP AIR S A§ 2006/113579§ 7#
TARRAGONA§ 47273090V§ GUETBACH LAMOUZA EL HASSAN§ 2007/010168§ 1#
TARRAGONA§ 47273090V§ GUETBACH LAMOUZA EL HASSAN§ 2007/010270§ 1#
TARRAGONA§ 39676339M§ HIDALGO CARRILLO CRISTOBAL§ 2007/013604§ 1#
TARRAGONA§ 38062110P§ HIGUERA BARCELO JOSE LUIS§ 2006/111011§ 7#
TARRAGONA§ 38062110P§ HIGUERA BARCELO JOSE LUIS§ 2006/111315§ 7#
TARRAGONA§ 38062110P§ HIGUERA BARCELO JOSE LUIS§ 2006/112746§ 7#
TARRAGONA§ 38062110P§ HIGUERA BARCELO JOSE LUIS§ 2006/115689§ 7#
TARRAGONA§ 36981561E§ IGLESIAS GONZALEZ M JOSE§ 2006/115256§ 7#
TARRAGONA§ B62218144§ INSTALACIONES JUSER S L§ 2007/013481§ 1#
TARRAGONA§ B62218144§ INSTALACIONES JUSER S L§ 2007/015569§ 1#
TARRAGONA§ X1656280G§ JIN DAXIONG§ 2006/114572§ 7#
TARRAGONA§ 52216588X§ LAGO CAMPS DAVID§ 2006/105449§ 7#
TARRAGONA§ 33941005C§ LARA SURIÑACH JORDI§ 2007/010825§ 1#
TARRAGONA§ A60195278§ LIDL SUPERMERCADOS SA§ 2006/117281§ 7#
TARRAGONA§ X1051842Y§ LIN LIGUANG§ 2006/109776§ 7#
TARRAGONA§ X1051842Y§ LIN LIGUANG§ 2006/118205§ 7#
TARRAGONA§ 36575495K§ LOPEZ ALVAREZ ESTEBAN§ 2006/113998§ 7#
TARRAGONA§ 46592321W§ LOPEZ FERNANDEZ ALBERTO§ 2006/116707§ 7#
TARRAGONA§ 43538074V§ LOPEZ FERNANDEZ JOAQUIN§ 2006/116872§ 7#
TARRAGONA§ 43553760V§ LOPEZ MENDEZ ISMAEL JESUS§ 2006/111848§ 7#
TARRAGONA§ 39296359P§ LOPEZ SOLER JUAN MIGUEL§ 2007/011300§ 1#
TARRAGONA§ 43438736Q§ LORA MOLINA JONATAN§ 2007/013776§ 1#
TARRAGONA§ 43535328P§ LOSTAL FERNANDEZ PAU§ 2006/117862§ 7#
TARRAGONA§ X3527427D§ LOZANO JUAN CARLOS§ 2006/104148§ 7#
TARRAGONA§ X3527427D§ LOZANO JUAN CARLOS§ 2006/114009§ 7#
TARRAGONA§ X3527427D§ LOZANO JUAN CARLOS§ 2006/116259§ 7#
TARRAGONA§ X3527427D§ LOZANO JUAN CARLOS§ 2007/011563§ 1#
TARRAGONA§ X3681567A§ MALLOUK MHAMED§ 2006/110218§ 7#
TARRAGONA§ X3681567A§ MALLOUK MHAMED§ 2006/110686§ 7#
TARRAGONA§ X3681567A§ MALLOUK MHAMED§ 2006/112994§ 7#
TARRAGONA§ X3681567A§ MALLOUK MHAMED§ 2006/117247§ 7#
TARRAGONA§ 38111521S§ MARTI SCHIEBEL RAMON§ 2006/113165§ 7#
TARRAGONA§ 38111521S§ MARTI SCHIEBEL RAMON§ 2006/113275§ 7#
TARRAGONA§ 38111521S§ MARTI SCHIEBEL RAMON§ 2006/115536§ 7#
TARRAGONA§ 38111521S§ MARTI SCHIEBEL RAMON§ 2006/115823§ 7#
TARRAGONA§ 46595764H§ MARTIN FERNANDEZ ROSA MARIA§ 2006/113295§ 7#
TARRAGONA§ 36522265J§ MARTIN SANCHO JOSE§ 2006/117710§ 7#
TARRAGONA§ 43446566A§ MARTINEZ SANCHEZ JOSUE§ 2007/014201§ 1#
TARRAGONA§ 40956340X§ MARTINEZ SOLER MARIA JOSEFA§ 2006/115609§ 7#
TARRAGONA§ 46127694K§ MASANA TRIVIÑO CARLOS§ 2007/011774§ 1#
TARRAGONA§ X3854485F§ MAZAR ABDELAZIZ§ 2006/112946§ 7#
TARRAGONA§ X3854485F§ MAZAR ABDELAZIZ§ 2006/114559§ 7#
TARRAGONA§ 47323821X§ MELGAREJO MURPHY JULIO CESAR§ 2007/011870§ 1#
TARRAGONA§ 36926818L§ MENDEZ LOPEZ JULIO§ 2007/015519§ 1#
TARRAGONA§ 37796093D§ MENDEZ PRADO ENRIC§ 2006/112030§ 7#
TARRAGONA§ B63410500§ MERLINGCONS SL§ 2006/110898§ 7#
TARRAGONA§ 40281689H§ MIGUEL TORIBIO GABRIEL§ 2006/116713§ 7#
TARRAGONA§ 44415298K§ MILLAN IZQUIERDO JUAN CARLOS§ 2006/113087§ 7#
TARRAGONA§ 40982857P§ MIRA PERUGA JORGE§ 2006/117946§ 7#
TARRAGONA§ 34860139M§ MIRALLES CASTAÑO OSCAR§ 2006/118274§ 7#
TARRAGONA§ 39682154R§ MONTANE SENTIS THAIS§ 2006/113033§ 7#
TARRAGONA§ 39682154R§ MONTANE SENTIS THAIS§ 2006/113074§ 7#
TARRAGONA§ 39682154R§ MONTANE SENTIS THAIS§ 2006/113557§ 7#
TARRAGONA§ 45496508R§ MONTEAGUDO SANS MONTSERRAT§ 2006/112711§ 7#
TARRAGONA§ 53327598M§ MORENO ACUÑA LUIS§ 2006/114653§ 7#
TARRAGONA§ 77289839H§ MORENO JIMENEZ ENRIQUE§ 2006/115977§ 7#
TARRAGONA§ 77289839H§ MORENO JIMENEZ ENRIQUE§ 2006/116992§ 7#
TARRAGONA§ 35010889J§ MORENO MORENO VICTORIA§ 2006/112098§ 7#
TARRAGONA§ 44019366B§ MORENTE RODRIGUEZ DIEGO§ 2006/111372§ 7#
TARRAGONA§ 44019366B§ MORENTE RODRIGUEZ DIEGO§ 2006/113274§ 7#
TARRAGONA§ 44019366B§ MORENTE RODRIGUEZ DIEGO§ 2006/115218§ 7#
TARRAGONA§ 44019366B§ MORENTE RODRIGUEZ DIEGO§ 2007/011890§ 1#
TARRAGONA§ 44019366B§ MORENTE RODRIGUEZ DIEGO§ 2007/011970§ 1#
TARRAGONA§ 77785921J§ MURILLO DELFA JORGE§ 2007/013730§ 1#
TARRAGONA§ 77785921J§ MURILLO DELFA JORGE§ 2007/015271§ 1#
TARRAGONA§ 36514311V§ MUÑOZ GARCIA JOSE ANTONIO§ 2006/113955§ 7#
TARRAGONA§ 47634472T§ MUÑOZ MORENO MANUEL§ 2006/107480§ 7#
TARRAGONA§ 39012440R§ NASARRE CAMBRA FERNANDO§ 2006/105535§ 7#
TARRAGONA§ 45638967K§ NAVARRO DE LA TORRE JAIME§ 2006/117514§ 7#
TARRAGONA§ 52466046X§ NAVARRO ORTIZ ABEL§ 2006/110687§ 7#
TARRAGONA§ 52156147J§ ORTAFA CRUZ ESTER§ 2006/114691§ 7#
TARRAGONA§ 52156147J§ ORTAFA CRUZ ESTER§ 2006/115893§ 7#
TARRAGONA§ 52156147J§ ORTAFA CRUZ ESTER§ 2007/011307§ 1#
TARRAGONA§ 37281985C§ ORTEGA HIDALGO JAVIER§ 2006/114107§ 7#
TARRAGONA§ 38482034K§ PACHECO AGAMA CARMEN§ 2006/112351§ 7#
TARRAGONA§ 33873458R§ PAGAN LEON JOSEP§ 2006/112123§ 7#
TARRAGONA§ 46401903R§ PALATZI FERNANDEZ JORDI§ 2007/011239§ 1#
TARRAGONA§ 38106169E§ PALAU GONZALEZ DAVID§ 2007/012387§ 1#
TARRAGONA§ 46135912M§ PICH AGUILERA ROCA JAIME§ 2007/016391§ 1#
TARRAGONA§ B61159497§ PINTDECOR M MORENO SL§ 2006/113863§ 7#
TARRAGONA§ 52217520E§ PONCE CARRILLO JOSE MARIANO§ 2007/011205§ 1#
TARRAGONA§ 46740084J§ PRADO CASTRO MARIA MERCEDES§ 2007/012663§ 1#
TARRAGONA§ 36428844H§ PRUJA SOMS JUANA§ 2007/014191§ 1#
TARRAGONA§ 36974908Q§ PUCHE FONTANILLES JOSEP MARIA§ 2006/114643§ 7#
TARRAGONA§ 52623928C§ PUIGGROS LLAVINES FRANCESC§ 2006/112713§ 7#
TARRAGONA§ 52623928C§ PUIGGROS LLAVINES FRANCESC§ 2006/117062§ 7#
TARRAGONA§ 52623928C§ PUIGGROS LLAVINES FRANCESC§ 2007/012324§ 1#
TARRAGONA§ 47603149A§ QUIROGA Y MONTIEL JAIME§ 2006/115596§ 7#
TARRAGONA§ 43545707Z§ RAMIREZ MOTA IVAN§ 2006/112199§ 7#
TARRAGONA§ 43390398R§ RAMOS PEÑAS MARIA TERESA§ 2007/013022§ 1#
TARRAGONA§ 43390398R§ RAMOS PEÑAS MARIA TERESA§ 2007/015455§ 1#
TARRAGONA§ B61645768§ RECREATIVOS MALDONADO SL§ 2006/116702§ 7#
TARRAGONA§ 35007478Y§ RENOM CAZORLA LIDIA§ 2007/012290§ 1#
TARRAGONA§ 24030172W§ REQUENA SIERRA JULIO§ 2006/114402§ 7#
TARRAGONA§ 39037784E§ REÑE MARTINEZ SANTIAGO§ 2006/117069§ 7#
TARRAGONA§ 46581895H§ RIBAUDI TRULL JUAN§ 2006/044432§ 7#
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TARRAGONA§ 46595235H§ ROCA FERNANDEZ ANTONIO§ 2006/116395§ 7#
TARRAGONA§ 52426013C§ RODRIGUEZ CALVO MARIA CRISTINA§ 2007/012675§ 1#
TARRAGONA§ 52426013C§ RODRIGUEZ CALVO MARIA CRISTINA§ 2007/012712§ 1#
TARRAGONA§ 47845358E§ RODRIGUEZ PANIAGUA MILAGROS§ 2006/106987§ 7#
TARRAGONA§ 47845358E§ RODRIGUEZ PANIAGUA MILAGROS§ 2006/111174§ 7#
TARRAGONA§ 47845358E§ RODRIGUEZ PANIAGUA MILAGROS§ 2006/112589§ 7#
TARRAGONA§ 47845358E§ RODRIGUEZ PANIAGUA MILAGROS§ 2006/116841§ 7#
TARRAGONA§ 33885699Y§ RODRIGUEZ REBOLLO MARIA TERESA§ 2007/015435§ 1#
TARRAGONA§ 44995195L§ ROSICH ALVAREZ MARC§ 2007/012592§ 1#
TARRAGONA§ 44422381C§ RUIZ RODRIGUEZ MANUEL§ 2006/108308§ 7#
TARRAGONA§ 39860590A§ SAN TELLA JUAN CARLOS§ 2007/013558§ 1#
TARRAGONA§ 45825406E§ SANCHEZ ADAN ALBERT§ 2007/011508§ 1#
TARRAGONA§ 35102129N§ SANTIAGO FERNANDEZ MIGUEL§ 2007/010332§ 1#
TARRAGONA§ 46794069V§ SANTOS LARA JOSE LUIS§ 2007/013728§ 1#
TARRAGONA§ 37827601F§ SARDA CORTES MONTSERRAT§ 2007/011785§ 1#
TARRAGONA§ 37466327V§ SAU CHALE PERE§ 2006/055174§ 7#
TARRAGONA§ 43443262B§ SEOANE PANIAGUA SANDRA§ 2006/112114§ 7#
TARRAGONA§ 77741245A§ SERRA BENITEZ SILVIA§ 2007/012901§ 1#
TARRAGONA§ 47633594L§ SERRANO NARANJO JUAN CARLOS§ 2006/112597§ 7#
TARRAGONA§ 47157825M§ SOLIS REAL SANDRA§ 2007/011828§ 1#
TARRAGONA§ 45466495A§ TORRENTE CRUZ JUAN§ 2006/111889§ 7#
TARRAGONA§ B61794624§ TRANSPORTES JUANJO CANOVAS SL§ 2006/118112§ 7#
TARRAGONA§ 39708912X§ VALLS FABREGAT JUDIT§ 2006/107252§ 7#
TARRAGONA§ 39708912X§ VALLS FABREGAT JUDIT§ 2006/114057§ 7#
TARRAGONA§ 38877609L§ VELASQUEZ VANEGAS CAROLINA§ 2006/117396§ 7#
TARRAGONA§ 38125978M§ VELLET BAU NORMA§ 2007/015490§ 1#
TARRAGONA§ 36981557H§ VENDRELL VOLTAS MONTSERRAT§ 2006/113942§ 7#
TARRAGONA§ 45263622J§ VENEGAS PALMA JULIA§ 2006/115749§ 7#
TARRAGONA§ 45263622J§ VENEGAS PALMA JULIA§ 2006/117391§ 7#
TARRAGONA§ 33964222F§ VENTURA SILVESTRE JUAN§ 2006/114999§ 7#
TARRAGONA§ 46049216L§ VIZCARRA SANCHEZ AGUSTIN§ 2006/114756§ 7#
TARRAGONA§ B63904650§ XDM ESPACIO TRADING SL§ 2006/115377§ 7#
TARRAGONA§ B58064379§ YFARE SL§ 2006/114217§ 7#
TARRAGONA§ X3993627E§ YUNUS HUSSEIN§ 2007/012393§ 1#
TARRAGONA§ X3287545V§ ZRAIDI AHMED§ 2006/116943§ 7#
TORREDEMBARRA§ 08380511R§ ASHER CARMEL§ 2006/008430§ 7#
TORREDEMBARRA§ 52191323E§ BABIA PRIVAT ANTONI§ 2007/000007§ 1#
TORREDEMBARRA§ 25880699H§ BUENO MARTINEZ M FRANCISCA§ 2007/001575§ 1#
TORREDEMBARRA§ 38553954C§ CASTRO CAPILLA ANGELES§ 2006/008522§ 7#
TORREDEMBARRA§ 38553954C§ CASTRO CAPILLA ANGELES§ 2006/009356§ 7#
TORREDEMBARRA§ 39733924K§ CUENCA BAENA YOLANDA§ 2007/001110§ 1#
TORREDEMBARRA§ 39733924K§ CUENCA BAENA YOLANDA§ 2007/001195§ 1#
TORREDEMBARRA§ 39733924K§ CUENCA BAENA YOLANDA§ 2007/001404§ 1#
TORREDEMBARRA§ 39733924K§ CUENCA BAENA YOLANDA§ 2007/001613§ 1#
TORREDEMBARRA§ 39733924K§ CUENCA BAENA YOLANDA§ 2007/001638§ 1#
TORREDEMBARRA§ A59068262§ D MAS P DECORACION SA§ 2007/001460§ 1#
TORREDEMBARRA§ 44985480X§ DE MIGUEL RODRIGUEZ GABRIEL§ 2007/000552§ 1#
TORREDEMBARRA§ 37376831Z§ DEL AGUILA BAUTISTA JUAN CARLOS§ 2007/001152§ 1#
TORREDEMBARRA§ 36961028M§ FIGULS ARDERIU JORGE§ 2007/001543§ 1#
TORREDEMBARRA§ 39113092M§ FUENTES GONZALEZ ANTONIO§ 2006/008240§ 7#
TORREDEMBARRA§ 52204578Y§ GARCIA BAREA ELOY§ 2007/001209§ 1#
TORREDEMBARRA§ 38543192E§ GARCIA ORTEGA JOSE LUIS§ 2006/009206§ 7#
TORREDEMBARRA§ X3418443E§ GARTEN HERMANN UWE§ 2007/000630§ 1#
TORREDEMBARRA§ 40964529B§ GATA MARTIN JULIO§ 2006/008373§ 7#
TORREDEMBARRA§ B60270832§ INDAGACIO COMERCIAL DE SERVEIS SL§ 2007/001587§ 1#
TORREDEMBARRA§ 33340074X§ LOPEZ LOLO JOSE§ 2006/009204§ 7#
TORREDEMBARRA§ 38974176D§ LOPEZ LOPEZ JOSE§ 2007/000676§ 1#
TORREDEMBARRA§ 38974176D§ LOPEZ LOPEZ JOSE§ 2007/001572§ 1#
TORREDEMBARRA§ 36968103L§ LOPEZ MERCADO JUAN§ 2006/008190§ 7#
TORREDEMBARRA§ 36968103L§ LOPEZ MERCADO JUAN§ 2006/008201§ 7#
TORREDEMBARRA§ 45468451G§ MANCHADO NAVARRO NURIA§ 2006/008307§ 7#
TORREDEMBARRA§ 10085011V§ MARTINEZ ALVAREZ MATIAS§ 2007/000779§ 1#
TORREDEMBARRA§ 36698812N§ MARTOS MARTINEZ LAZARO§ 2007/000578§ 1#
TORREDEMBARRA§ 46814051N§ MOLINA ARANDA RAQUEL§ 2007/001164§ 1#
TORREDEMBARRA§ 46814051N§ MOLINA ARANDA RAQUEL§ 2007/001224§ 1#
TORREDEMBARRA§ 46814051N§ MOLINA ARANDA RAQUEL§ 2007/001420§ 1#
TORREDEMBARRA§ 46814051N§ MOLINA ARANDA RAQUEL§ 2007/001631§ 1#
TORREDEMBARRA§ 46814051N§ MOLINA ARANDA RAQUEL§ 2007/001667§ 1#
TORREDEMBARRA§ 43535370G§ MORENO VAQUERIZO CASILDA§ 2007/001170§ 1#
TORREDEMBARRA§ B58758608§ MOTOR MAIN S L§ 2007/000618§ 1#
TORREDEMBARRA§ 25979589P§ OLMO CUEVAS JUAN BLAS§ 2006/001510§ 7#
TORREDEMBARRA§ 46780820Q§ PARERA FARRAS JUDIT§ 2006/006168§ 7#
TORREDEMBARRA§ 47867931D§ PASCUAL GALAN JULIO§ 2006/009671§ 7#
TORREDEMBARRA§ 46325279J§ PIERA DESOLA MARIA DOLORES§ 2007/001727§ 1#
TORREDEMBARRA§ B59384636§ QUALITAT TRES SL§ 2006/009228§ 7#
TORREDEMBARRA§ B59384636§ QUALITAT TRES SL§ 2007/001715§ 1#
TORREDEMBARRA§ 46061871R§ RODRIGUEZ CRIVILLE RICARDO§ 2006/009232§ 7#
TORREDEMBARRA§ 46061871R§ RODRIGUEZ CRIVILLE RICARDO§ 2007/001542§ 1#
TORREDEMBARRA§ 38402565V§ ROMERO DURAN RUFINO§ 2007/000697§ 1#
TORREDEMBARRA§ 46135621J§ SALA GARCIA DANIEL§ 2007/001680§ 1#
TORREDEMBARRA§ 38090428J§ SANCHEZ MIRANDA ARTURO§ 2007/001643§ 1#
TORREDEMBARRA§ 33904133V§ SOLER MOLINA FRANCISCO§ 2007/001407§ 1#
TORREDEMBARRA§ 44985587W§ TENA RODRIGUEZ AIDA§ 2007/001489§ 1#
TORREDEMBARRA§ 46668236V§ TISCAR ASTASIO QUITERIA§ 2007/001140§ 1#
VENDRELL EL§ 38100502J§ ACARRETA DE LA ROSA IGNACIO§ 2006/006061§ 7#
VENDRELL EL§ 47612569Q§ ACEVEDO MARTINEZ ANTONIO§ 2007/001476§ 1#
VENDRELL EL§ 46823520M§ ALBALADEJO MAYAN INES§ 2006/004781§ 7#
VENDRELL EL§ 35080037T§ ALBORS TRONCHONI JOAQUIN§ 2006/005891§ 7#
VENDRELL EL§ 38422755J§ ALEMAN MARTINEZ ANTONIA§ 2006/007429§ 7#
VENDRELL EL§ 38709901G§ ALIAS LIRIA DIEGO§ 2006/004576§ 7#
VENDRELL EL§ 38709901G§ ALIAS LIRIA DIEGO§ 2006/004804§ 7#
VENDRELL EL§ 38709901G§ ALIAS LIRIA DIEGO§ 2006/004909§ 7#
VENDRELL EL§ 38709901G§ ALIAS LIRIA DIEGO§ 2006/006267§ 7#
VENDRELL EL§ 38709901G§ ALIAS LIRIA DIEGO§ 2006/006289§ 7#
VENDRELL EL§ 38709901G§ ALIAS LIRIA DIEGO§ 2006/006829§ 7#
VENDRELL EL§ 38709901G§ ALIAS LIRIA DIEGO§ 2006/006866§ 7#
VENDRELL EL§ 38709901G§ ALIAS LIRIA DIEGO§ 2006/006880§ 7#
VENDRELL EL§ 52218134S§ ALMAZAN MARZO CRISTOBAL§ 2007/001235§ 1#
VENDRELL EL§ 38418865X§ ALMEIDA BERJANO JUAN JOSE§ 2007/002410§ 1#
VENDRELL EL§ 17708427Z§ ANGOS LAHERA LAURA§ 2007/001533§ 1#
VENDRELL EL§ 47610197J§ ANILLO LOPEZ ALEJANDRO§ 2006/007277§ 7#
VENDRELL EL§ 46303377F§ ANTICH BOMETON JAIME§ 2006/007547§ 7#
VENDRELL EL§ 07932910A§ ARROYO RIVERO JOSE MANUEL§ 2006/006263§ 7#
VENDRELL EL§ X3978329L§ AZZOUZI FIKRI§ 2006/006431§ 7#
VENDRELL EL§ 39666279L§ BALLESTER PEREZ JOSE MA§ 2006/006026§ 7#
VENDRELL EL§ 38998123J§ BALLESTEROS MARTOS ANTONIO§ 2006/006447§ 7#
VENDRELL EL§ 37365625D§ BARELLA RUIZ MONTSERRAT§ 2006/005846§ 7#
VENDRELL EL§ 37365625D§ BARELLA RUIZ MONTSERRAT§ 2006/005974§ 7#
VENDRELL EL§ 37365625D§ BARELLA RUIZ MONTSERRAT§ 2006/006005§ 7#
VENDRELL EL§ 37365625D§ BARELLA RUIZ MONTSERRAT§ 2006/006064§ 7#
VENDRELL EL§ 37365625D§ BARELLA RUIZ MONTSERRAT§ 2006/007592§ 7#
VENDRELL EL§ 34743927N§ BARRAGAN GONZALEZ DAVID§ 2006/005723§ 7#
VENDRELL EL§ 36917216P§ BAS PUJOL BERENGUER P§ 2006/005760§ 7#
VENDRELL EL§ 38078621M§ BELTRAN BAENA ANTONIO§ 2006/006368§ 7#
VENDRELL EL§ 35119677B§ BERTRAN MOLINA LUIS§ 2006/006697§ 7#
VENDRELL EL§ 33756392M§ BLANCO AGRA CESAREO ARMANDO§ 2006/007742§ 7#

MUNICIPI§ INTERESSAT§§ EXPEDIENT§ ACTE#

VENDRELL EL§ 52421343L§ BORRELL LOPEZ ALEJANDRA§ 2006/007602§ 7#
VENDRELL EL§ X3681196T§ BOUKERMA BOUALEM§ 2006/005894§ 7#
VENDRELL EL§ 52421301T§ BRAVO PUJANTE JORGE§ 2006/006682§ 7#
VENDRELL EL§ 37661021Q§ BUSQUETS GALLEGO EDUARDO§ 2006/003884§ 7#
VENDRELL EL§ 38528122V§ CABALLERO BARRERA JOSE MANUEL§ 2006/005485§ 7#
VENDRELL EL§ 46678873M§ CAMACHO NAVARRO DAVID§ 2006/006453§ 7#
VENDRELL EL§ 43521441J§ CANO RAMON DAMIAN§ 2006/004300§ 7#
VENDRELL EL§ 34730784W§ CARRASCO NICOLAS JUAN CARLOS§ 2007/002203§ 1#
VENDRELL EL§ 33913445Z§ CARVAJAL COLINA PEDRO§ 2006/006512§ 7#
VENDRELL EL§ 47789506Z§ CASANOVA VEGA ALEXANDRA§ 2006/005259§ 7#
VENDRELL EL§ 39100191F§ CASAS GARCIA CAYETANO§ 2006/000040§ 7#
VENDRELL EL§ 44991940F§ CASAS ROBLES LLUIS§ 2006/006633§ 7#
VENDRELL EL§ 46623587B§ CASTAÑE SEGURA JORGE§ 2006/006691§ 7#
VENDRELL EL§ 47840418G§ CASTELLANOS POVEDA JAVIER§ 2006/007629§ 7#
VENDRELL EL§ 45265298X§ CASTILLO CASTILLO MARIA ISABEL§ 2007/001380§ 1#
VENDRELL EL§ 46734309B§ CASTILLO HERRERO AITOR CARLOS§ 2007/002248§ 1#
VENDRELL EL§ 36983391N§ CATALINA ALVAREZ JOSE LUIS§ 2006/005912§ 7#
VENDRELL EL§ 37378581Q§ CAZORLA MONCAYO ALFONSO§ 2006/005318§ 7#
VENDRELL EL§ 45472948Q§ COLACIOS RUIZ JOSE MANUEL§ 2006/007468§ 7#
VENDRELL EL§ 46817077W§ COLLADO BIOSCA SONIA§ 2006/004216§ 7#
VENDRELL EL§ B63098396§ CONSTRULLAR PENEDES GARRAF SL§ 2006/006658§ 7#
VENDRELL EL§ 38066883C§ CORBALAN GALERA JOSE§ 2006/006491§ 7#
VENDRELL EL§ 47795082R§ CORIA ROMAN NOELIA§ 2006/006390§ 7#
VENDRELL EL§ 39303370G§ COSIALLS PAGES JOSE MARIA§ 2006/007263§ 7#
VENDRELL EL§ 38022421V§ CRUZ GARCIA INDALECIO§ 2006/007544§ 7#
VENDRELL EL§ 38022421V§ CRUZ GARCIA INDALECIO§ 2007/001976§ 1#
VENDRELL EL§ X1418194Z§ DAMOUN LARBI§ 2006/007482§ 7#
VENDRELL EL§ 12148554T§ DEIROS ALONSO JESUS§ 2006/005023§ 7#
VENDRELL EL§ 37935474X§ DELGADO ANDRES JACINTO§ 2006/005808§ 7#
VENDRELL EL§ X4557682W§ DOMINGUEZ CRISTINA INES§ 2006/006590§ 7#
VENDRELL EL§ 33894818V§ DOMINGUEZ BAREA MANUEL§ 2006/005456§ 7#
VENDRELL EL§ X3068936T§ EL OUARDI MOHAMED§ 2006/007304§ 7#
VENDRELL EL§ 38436060R§ ENSEÑAT GONZALEZ ROSA MARIA§ 2006/004635§ 7#
VENDRELL EL§ 38436060R§ ENSEÑAT GONZALEZ ROSA MARIA§ 2006/005285§ 7#
VENDRELL EL§ 36960288R§ ESCRIU LAZARO MANUEL§ 2006/004754§ 7#
VENDRELL EL§ 33963418P§ ESPARTERO GARCIA JOSE§ 2006/006597§ 7#
VENDRELL EL§ 36511062B§ ESPARZA SITJES MARIA ROSA§ 2006/004763§ 7#
VENDRELL EL§ 43556693Y§ ESPINAR RODRIGUEZ RUBEN§ 2006/006583§ 7#
VENDRELL EL§ 38456591Q§ FERNANDEZ MUÑOZ SAMUEL§ 2006/005914§ 7#
VENDRELL EL§ 37565846S§ FERNANDEZ UTERGA LUIS§ 2006/007820§ 7#
VENDRELL EL§ 47641693E§ FERNANDO RECIZ SOLER§ 2006/008786§ 7#
VENDRELL EL§ 37565846S§ FERNANEZ UTERGA LUIS§ 2006/007819§ 7#
VENDRELL EL§ 52626002R§ FERREIRO MORAL JOSE ANTONIO§ 2007/002354§ 1#
VENDRELL EL§ 38253302R§ FERRER SOLER PASCUAL§ 2006/004056§ 7#
VENDRELL EL§ 43540571F§ FERRERO JURADO FRANCESC§ 2006/005923§ 7#
VENDRELL EL§ 77099040G§ FIGULS GUILERA RAMON§ 2006/007546§ 7#
VENDRELL EL§ 39360516H§ FONT YUNQUERA XAVIER§ 2007/001634§ 1#
VENDRELL EL§ 39360516H§ FONT YUNQUERA XAVIER§ 2007/001696§ 1#
VENDRELL EL§ 39360516H§ FONT YUNQUERA XAVIER§ 2007/001746§ 1#
VENDRELL EL§ 39360516H§ FONT YUNQUERA XAVIER§ 2007/001747§ 1#
VENDRELL EL§ 39360516H§ FONT YUNQUERA XAVIER§ 2007/001832§ 1#
VENDRELL EL§ 39360516H§ FONT YUNQUERA XAVIER§ 2007/002135§ 1#
VENDRELL EL§ 39360516H§ FONT YUNQUERA XAVIER§ 2007/002206§ 1#
VENDRELL EL§ 46786267N§ FRANCO ROLDAN FRCO JAVIER§ 2006/005696§ 7#
VENDRELL EL§ 46972930F§ FROUCHTMAN COTS ESTER§ 2006/005734§ 7#
VENDRELL EL§ 46972930F§ FROUCHTMAN COTS ESTER§ 2006/005766§ 7#
VENDRELL EL§ 36984937V§ FUNES JIMENEZ MIGUEL§ 2006/005065§ 7#
VENDRELL EL§ 39644218S§ FUSTE MERCADE LLUIS§ 2006/005281§ 7#
VENDRELL EL§ 39644218S§ FUSTE MERCADE LLUIS§ 2006/007583§ 7#
VENDRELL EL§ 46714234S§ GARCIA GIL IBAN§ 2006/003386§ 7#
VENDRELL EL§ 46714234S§ GARCIA GIL IBAN§ 2006/005426§ 7#
VENDRELL EL§ 38070628Q§ GARCIA LAMAS FRANCISCO§ 2007/001977§ 1#
VENDRELL EL§ 44424086T§ GARCIA NAVARRO JORDI§ 2006/007448§ 7#
VENDRELL EL§ 72531452D§ GARCIA PEREZ JESUS§ 2006/004791§ 7#
VENDRELL EL§ 36925292B§ GARCIA RAMOS SOLEDAD§ 2007/002000§ 1#
VENDRELL EL§ 37697625G§ GARCIA VALTUEÑA MA JOSE§ 2006/007100§ 7#
VENDRELL EL§ 46568611M§ GAVILAN IRANZO ALEJANDRO§ 2006/004852§ 7#
VENDRELL EL§ 36903138Y§ GIL IBAÑEZ MANUEL§ 2006/004683§ 7#
VENDRELL EL§ 36903138Y§ GIL IBAÑEZ MANUEL§ 2006/005262§ 7#
VENDRELL EL§ 46738667E§ GOMEZ MAYORAL DAVID§ 2006/000757§ 7#
VENDRELL EL§ 39662126Y§ GOMEZ PEREZ JOSE§ 2006/004439§ 7#
VENDRELL EL§ 33916888F§ GONZALEZ JIMENEZ FRANCISCO§ 2006/006044§ 7#
VENDRELL EL§ 70156505L§ GONZALO ALCOCER LUCIO§ 2006/000736§ 7#
VENDRELL EL§ 38386547F§ GORDILLO LAGOS MANUEL§ 2006/007411§ 7#
VENDRELL EL§ 44417591Z§ GUZMAN FIUSA JOSE MANUEL§ 2006/005939§ 7#
VENDRELL EL§ 37379113L§ HERAS MIGUEL MARIA JOSE§ 2006/006067§ 7#
VENDRELL EL§ 43496905H§ HERNANDEZ AYLLO JUAN DANIEL§ 2007/001330§ 1#
VENDRELL EL§ 34764878X§ HERNANDEZ CUTILLAS DAVID§ 2006/005751§ 7#
VENDRELL EL§ 46062806Q§ HERNANDEZ LOZANO ARACELI§ 2006/006767§ 7#
VENDRELL EL§ 38421877D§ HIDALGO RANDO MANUEL§ 2006/003997§ 7#
VENDRELL EL§ G63425078§ HM REHABILITACION DE FACHADASSCP§ 2006/006036§ 7#
VENDRELL EL§ 35103353V§ IGLESIAS MEIRA ANA MARIA§ 2006/006485§ 7#
VENDRELL EL§ 37664132E§ INFIESTA CALZADO ESPERANZA§ 2006/007087§ 7#
VENDRELL EL§ 46792017N§ INIGO GRISALENA MONICA SILVIA§ 2006/007030§ 7#
VENDRELL EL§ 79290660T§ JACAS JUEZ FRANCESC§ 2006/005767§ 7#
VENDRELL EL§ B60310737§ JOSE SANCHEZ FARRES SOFTWARE SL§ 2006/007626§ 7#
VENDRELL EL§ 33884816C§ JOSE SANZ MURCIA§ 2006/009970§ 7#
VENDRELL EL§ 44187005A§ JOVER CAMACHO JONATAN§ 2006/004680§ 7#
VENDRELL EL§ 46637379A§ JOVER SIMO DAVID§ 2007/001276§ 1#
VENDRELL EL§ 46774310S§ JUNCOSA SANCHEZ JORDI§ 2007/001707§ 1#
VENDRELL EL§ 46774310S§ JUNCOSA SANCHEZ JORDI§ 2007/001948§ 1#
VENDRELL EL§ X1862435X§ KADDAR BAKHTA§ 2006/004961§ 7#
VENDRELL EL§ X3938645X§ KHALKHALI MOHAMED§ 2006/005247§ 7#
VENDRELL EL§ B61123733§ KILO TROY VEINTICINCO SL§ 2006/007581§ 7#
VENDRELL EL§ 46762666D§ LANDEIRA GARCIA DIEGO PABLO§ 2006/005083§ 7#
VENDRELL EL§ B63213631§ LASER STAR SL§ 2006/004442§ 7#
VENDRELL EL§ 35057330V§ LASHERAS MIRALLES SILVIA§ 2006/005612§ 7#
VENDRELL EL§ 39186937C§ LIZANA LOPEZ MANUEL FRANCISCO§ 2006/006509§ 7#
VENDRELL EL§ 38424517G§ LLEDO SEUBA JOAN§ 2006/005614§ 7#
VENDRELL EL§ 46574881L§ LLERENA GARRES SERGIO§ 2006/005130§ 7#
VENDRELL EL§ 33925984H§ LOMBARDERO CAPARROS ALBERTO§ 2006/005761§ 7#
VENDRELL EL§ 34760736P§ LOPEZ GALDON MA DEL MAR§ 2006/004613§ 7#
VENDRELL EL§ 46662624V§ LUQUE CAMACHO ENRIQUE§ 2006/006815§ 7#
VENDRELL EL§ 38063830A§ MARCOS CABANILLAS EUSEBIO§ 2006/006302§ 7#
VENDRELL EL§ 34745065T§ MARIN LOPEZ PEDRO IGNACIO§ 2006/007257§ 7#
VENDRELL EL§ 37695331X§ MARTI RIBA MARIA ROSA§ 2007/002234§ 1#
VENDRELL EL§ 74974170N§ MARTIN ACEITUNO FLORENCIO§ 2006/004569§ 7#
VENDRELL EL§ 38057410T§ MARTIN HIERRO ANA MARIA§ 2006/007199§ 7#
VENDRELL EL§ 47103955R§ MARTIN ILLESCAS CRISTIAN§ 2006/007245§ 7#
VENDRELL EL§ 52593827A§ MARTIN ZAPATA MARIA DEL MAR§ 2006/007346§ 7#
VENDRELL EL§ 46715511G§ MARTINEZ GONZALEZ SERGI WULSTAN§ 2006/006132§ 7#
VENDRELL EL§ 46715511G§ MARTINEZ GONZALEZ SERGI WULSTAN§ 2006/007471§ 7#
VENDRELL EL§ 44014257P§ MARTINEZ MOLINA KENNETH§ 2006/005154§ 7#
VENDRELL EL§ 44014257P§ MARTINEZ MOLINA KENNETH§ 2006/006322§ 7#
VENDRELL EL§ 38459713X§ MASA MUÑOZ M LUISA§ 2006/005843§ 7#
VENDRELL EL§ 52421625W§ MASDEU FERNANDEZ JOSE ANTONIO§ 2006/005169§ 7#
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VENDRELL EL§ 52421625W§ MASDEU FERNANDEZ JOSE ANTONIO§ 2006/007414§ 7#
VENDRELL EL§ 38441950A§ MAÑOSO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL§ 2006/006001§ 7#
VENDRELL EL§ 52592935P§ MENA GARCIA JOSE MANUEL§ 2006/007417§ 7#
VENDRELL EL§ 77313456Z§ MESA MACHUCA ALEJANDRA§ 2006/006586§ 7#
VENDRELL EL§ X3443725G§ MICHAILIDI MARIA§ 2006/004296§ 7#
VENDRELL EL§ X3443725G§ MICHAILIDI MARIA§ 2006/007549§ 7#
VENDRELL EL§ 38546085V§ MICO MILLAN JOAQUIM§ 2006/005725§ 7#
VENDRELL EL§ 37682524Z§ MIR ROCAMORA CARMEN§ 2006/005954§ 7#
VENDRELL EL§ 43421333R§ MORALES PALAU FRANCESC XAVIER§ 2006/006937§ 7#
VENDRELL EL§ 43421333R§ MORALES PALAU FRANCESC XAVIER§ 2006/006956§ 7#
VENDRELL EL§ 43421333R§ MORALES PALAU FRANCESC XAVIER§ 2006/007011§ 7#
VENDRELL EL§ 43421333R§ MORALES PALAU FRANCESC XAVIER§ 2006/007033§ 7#
VENDRELL EL§ 43421333R§ MORALES PALAU FRANCESC XAVIER§ 2006/007189§ 7#
VENDRELL EL§ 38045555J§ MORENO GODOY MARIA JOSEFA§ 2006/005687§ 7#
VENDRELL EL§ 44994728N§ MUÑOZ GARCIA SERGIO§ 2006/005770§ 7#
VENDRELL EL§ 45472329H§ MUÑOZ GUIRADO JORGE§ 2006/007532§ 7#
VENDRELL EL§ X3555405L§ NASIR JAVED CHAUDHRY§ 2006/003870§ 7#
VENDRELL EL§ 52177901D§ NAVARRETE MARTINEZ ISABEL§ 2006/007244§ 7#
VENDRELL EL§ 46118071N§ ORDOÑEZ VALVERDE ANTONIO§ 2006/005475§ 7#
VENDRELL EL§ 45471742Y§ ORTEGA ORTIZ JOSE§ 2006/001647§ 7#
VENDRELL EL§ 77289898P§ PALAU MARTI JOSE§ 2007/001323§ 1#
VENDRELL EL§ 36971068V§ PALOMO VERDUGO FRANCISCO§ 2006/007173§ 7#
VENDRELL EL§ 35061392P§ PANERO BUCETA ANGEL§ 2006/006478§ 7#
VENDRELL EL§ 35061392P§ PANERO BUCETA ANGEL§ 2006/006569§ 7#
VENDRELL EL§ 47614406J§ PAREDES CARRASCO ARANZAZU§ 2006/007632§ 7#
VENDRELL EL§ X3764696X§ PASCA DINU HORIA§ 2006/004336§ 7#
VENDRELL EL§ 33902905P§ PASCUAL CAMPOS EMILIO§ 2006/005811§ 7#
VENDRELL EL§ 43684178W§ PEDRO MILLA CARLOS§ 2006/005120§ 7#
VENDRELL EL§ 46660564G§ PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO§ 2007/001525§ 1#
VENDRELL EL§ 39178935E§ PEREZ MARTINEZ BEATRIZ§ 2006/005668§ 7#
VENDRELL EL§ 39178935E§ PEREZ MARTINEZ BEATRIZ§ 2006/006859§ 7#
VENDRELL EL§ 40986892H§ PEREZ PEDROCHE MARCOS§ 2007/001512§ 1#
VENDRELL EL§ 45489577Q§ PEREZ SANCHEZ MARIA MONTSERRAT§ 2006/004491§ 7#
VENDRELL EL§ X4067220S§ PEÑA DE RODRIGUEZ YADITH MARGARITA§ 2007/002388§ 1#
VENDRELL EL§ X4067220S§ PEÑA DE RODRIGUEZ YADITH MARGARITA§ 2007/002586§ 1#
VENDRELL EL§ 52624574E§ POYATOS DOMINGUEZ JORGE§ 2006/007219§ 7#
VENDRELL EL§ B61861761§ PROMOWORK SYSTEMS SL§ 2006/001916§ 7#
VENDRELL EL§ 37231402Z§ PRUNERA ESTARLICH EMILIO§ 2006/005552§ 7#
VENDRELL EL§ 35088230M§ PUJOLRAS HIDALGO JUAN CARLOS§ 2006/004923§ 7#
VENDRELL EL§ 39180414Y§ QUESADA FERNANDEZ JOSE§ 2006/004065§ 7#
VENDRELL EL§ 46552902M§ QUIÑONERO PEREZ CARLOS§ 2006/006527§ 7#
VENDRELL EL§ 52208509G§ RAJA MANUEL JONATHAN§ 2006/005430§ 7#
VENDRELL EL§ 39695173W§ RAMIREZ ROCA VICTOR MANUEL§ 2007/001440§ 1#
VENDRELL EL§ 52422272M§ RAMIRO MARTI OSCAR§ 2006/004280§ 7#
VENDRELL EL§ 46031115L§ RAMOS LOPEZ JUANA MARIA§ 2006/004345§ 7#
VENDRELL EL§ 38461535S§ REYES SALVADOR JUAN MANUEL§ 2006/004060§ 7#
VENDRELL EL§ 79285246Z§ ROBLES CENTELLAS ARACELI§ 2006/006125§ 7#
VENDRELL EL§ 79285246Z§ ROBLES CENTELLAS ARACELI§ 2007/001960§ 1#
VENDRELL EL§ 46810353V§ RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR§ 2007/002115§ 1#
VENDRELL EL§ 52395088F§ RODRIGUEZ MORENO DAVID§ 2006/004168§ 7#
VENDRELL EL§ 44424804M§ RODRIGUEZ ROMAN ALFONSO§ 2006/006209§ 7#
VENDRELL EL§ 39369942Z§ RODRIGUEZ ROVIRA SANDRA§ 2006/004780§ 7#
VENDRELL EL§ 46813645C§ ROSELLO CANO MONTSERRAT§ 2006/004145§ 7#
VENDRELL EL§ 46783895D§ ROSSELL RAMIREZ RAMON§ 2006/006375§ 7#
VENDRELL EL§ 77074928L§ ROURA CATAFAL JUAN§ 2006/005143§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/005826§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/005910§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/005952§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/005989§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/006056§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/006126§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/006193§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/006217§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/006305§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/006823§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/007441§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/007476§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2006/007578§ 7#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001513§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001537§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001584§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001639§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001702§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001767§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001853§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001895§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001910§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001932§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/001968§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/002020§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/002069§ 1#

MUNICIPI§ INTERESSAT§§ EXPEDIENT§ ACTE#

VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/002152§ 1#
VENDRELL EL§ 35004054D§ ROVIRA URGELL GINES§ 2007/002216§ 1#
VENDRELL EL§ A62899752§ ROYAL CHALLET CONSTRUC AND PROMO S A§ 2006/002019§ 7#
VENDRELL EL§ 44197920Q§ RUIZ TORREJON ALBERTO§ 2006/006714§ 7#
VENDRELL EL§ 33904278R§ SALINAS GARCIA JUAN JOSE§ 2006/007196§ 7#
VENDRELL EL§ 38553319Y§ SALVATIERRA FERNANDEZ MONTSERRAT§ 2006/004384§ 7#
VENDRELL EL§ 38553319Y§ SALVATIERRA FERNANDEZ MONTSERRAT§ 2006/006615§ 7#
VENDRELL EL§ 38553319Y§ SALVATIERRA FERNANDEZ MONTSERRAT§ 2006/006805§ 7#
VENDRELL EL§ 46590340E§ SANCHEZ CARRETERO ANA ISABEL§ 2006/003770§ 7#
VENDRELL EL§ 34746976W§ SANCHEZ NAVARRO SUSANA§ 2006/006034§ 7#
VENDRELL EL§ B61924288§ SERVEI ASSISTENCIA TECNICA CORBALAN SL§ 2007/002431§ 1#
VENDRELL EL§ 38506254E§ SIRVENT PLA SEBASTIAN§ 2006/006270§ 7#
VENDRELL EL§ 46564390Q§ SISQUELLA BAYES CARLOS§ 2007/002349§ 1#
VENDRELL EL§ 52401150C§ SOLANO MIRO JUAN CARLOS§ 2006/001612§ 7#
VENDRELL EL§ 52401150C§ SOLANO MIRO JUAN CARLOS§ 2006/005942§ 7#
VENDRELL EL§ 52401150C§ SOLANO MIRO JUAN CARLOS§ 2006/006153§ 7#
VENDRELL EL§ 77316056S§ SOLER MARTINEZ RAUL§ 2006/004165§ 7#
VENDRELL EL§ 29944904P§ TEJADA BEJARANO JUAN ANTONIO§ 2006/004387§ 7#
VENDRELL EL§ 53029160S§ TENA GATA YOLANDA§ 2006/005011§ 7#
VENDRELL EL§ 46653292T§ TORRENT SOCIAS ROSA MARIA§ 2006/005772§ 7#
VENDRELL EL§ 45466495A§ TORRENTE CRUZ JUAN§ 2006/004713§ 7#
VENDRELL EL§ 34749612Q§ TORRES GOMEZ JUAN JOSE§ 2006/004829§ 7#
VENDRELL EL§ 34749612Q§ TORRES GOMEZ JUAN JOSE§ 2006/004870§ 7#
VENDRELL EL§ B61078077§ TRANS JOTERRA PENEDES SL§ 2007/001601§ 1#
VENDRELL EL§ B61377966§ TRES NIVELL GESTIO INMOBILIARIA SL§ 2007/001995§ 1#
VENDRELL EL§ 36907550W§ TRIVES SANCHEZ MARIA DEL PILAR§ 2006/004185§ 7#
VENDRELL EL§ 37378246A§ TRUJILLO JIMENEZ MARIA LARA§ 2006/005119§ 7#
VENDRELL EL§ X1082992Z§ TURONE FLAVIA PIERA EMILI§ 2007/002421§ 1#
VENDRELL EL§ 39669970F§ VARAS HERNANDO MA MONTSERRAT§ 2006/006413§ 7#
VENDRELL EL§ 39187955A§ VARON JURADO JOSE§ 2006/005106§ 7#
VENDRELL EL§ 46619046R§ VICARIA MATA GEMMA§ 2006/004403§ 7#
VENDRELL EL§ 39103635R§ VILAMANYA GUITERAS ANA MARIA§ 2006/005105§ 7#
VENDRELL EL§ 38818980V§ VILLANUEVA LUQUE FERNANDO§ 2006/006774§ 7#
VENDRELL EL§ 39158244P§ VILLANUEVA RIVAS CANDIDA§ 2006/004475§ 7#
VENDRELL EL§ 39158244P§ VILLANUEVA RIVAS CANDIDA§ 2006/004534§ 7#
VENDRELL EL§ 38510742W§ VIVAS BRUNA YOLANDA§ 2007/002384§ 1#
VENDRELL EL§ 38129798F§ VIVES CHARDA JORDI§ 2007/001353§ 1#
VENDRELL EL§ X6432701S§ YAKOUBI LAHCEN§ 2006/006819§ 7#
VENDRELL EL§ B60875051§ YOVALCA SL§ 2006/004757§ 7#
VENDRELL EL§ B60875051§ YOVALCA SL§ 2006/006721§ 7#
VENDRELL EL§ B60875051§ YOVALCA SL§ 2006/006944§ 7#
VILA-SECA§ 80003118X§ ALVEZ SEDAS MA DEL PILAR§ 2006/011949§ 7#
VILA-SECA§ 80003118X§ ALVEZ SEDAS MA DEL PILAR§ 2007/000643§ 1#
VILA-SECA§ 45477712L§ AMO ROMERO JUAN§ 2006/012095§ 7#
VILA-SECA§ 35121691R§ ARRAUT IZQUIERDO DAVID§ 2006/011947§ 7#
VILA-SECA§ 37382253P§ CARRION CARBALLIDO FRANCISCO JAVIER§ 2006/011686§ 7#
VILA-SECA§ 10052556S§ GARCIA GABELA MARIA FRANCISCA§ 2006/012184§ 7#
VILA-SECA§ 35108983N§ GIMENEZ MUR RUBEN§ 2006/012171§ 7#
VILA-SECA§ X1233595J§ HOFFMANN KARL FALK§ 2006/011894§ 7#
VILA-SECA§ 52597472Z§ LAGUNA ALFARO DAVID§ 2006/012148§ 7#
VILA-SECA§ 46769392L§ LOPEZ FARRANDO MONICA§ 2006/011877§ 7#
VILA-SECA§ 46769392L§ LOPEZ FARRANDO MONICA§ 2006/012346§ 7#
VILA-SECA§ 39364843K§ MARTIN ARIAS DAVID§ 2007/000524§ 1#
VILA-SECA§ 52409357Q§ MARTINEZ LUIS JOSE§ 2006/012412§ 7#
VILA-SECA§ 38493957F§ MONFORTE COLLADO MIGUEL§ 2006/011601§ 7#
VILA-SECA§ B62316096§ PAVIMENTS IMPRESOS CPJ SL§ 2006/012279§ 7#
VILA-SECA§ 72549370X§ PORRAS TOVAR LIDIA§ 2006/012296§ 7#
VILA-SECA§ 36975353R§ ROBERT ROCA MERCEDES§ 2006/009450§ 7#
VILA-SECA§ 46526176M§ RUIZ PUBILL JORGE§ 2006/012225§ 7#
VILA-SECA§ 40976129L§ SERRANO ANTOLIN MARIA TERESA§ 2006/011365§ 7#
VILA-SECA§ 39163669M§ SIMO VILA MONTSERRAT§ 2006/012117§ 7#
VILA-SECA§ 36987221R§ TORDERA NALDA AGUSTIN§ 2006/012476§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ B63239495§ ALFQUIM DOS MIL ONCE S L§ 2006/000722§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ B63239495§ ALFQUIM DOS MIL ONCE S L§ 2006/000742§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ 40560664A§ ARMENGOU ESCRICH MARTA TERESINA§ 2006/000134§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ 39367968H§ FERNANDEZ HERNANDEZ MA ISABEL§ 2006/000552§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ 46776598A§ GARCIA GARCIA JOSE CARLOS§ 2006/000035§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ 39040954H§ GUZMAN LOPEZ MARIA§ 2006/000156§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ 78083797Q§ HUGUET BELLO NURIA§ 2006/000362§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ 52594497Y§ LLUNELL PI MARC§ 2006/000411§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ 37365828M§ LOPEZ MORENO RAFAEL§ 2006/000034§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ 46060912P§ PAIROT CABEZUELO CARLOS§ 2006/000322§ 7#
VINYOLS I ELS ARCS§ 46567644G§ PORTELLA FERRER JORDI§ 2006/000373§ 7#
SALOU§ X6571068Z§ DIAO IBRA§ 2007/000510§ 1#
SALOU§ 33868244P§ GARCIA FERNANDEZ CARMEN§ 2007/000175§ 1#
SALOU§ B63985295§ LOW LIGHTS SL§ 2007/000590§ 1#
SALOU§ 46697254D§ OLIVERAS BUENVARON ALBERTO§ 2007/000171§ 1#
SALOU§ 46312012V§ RUBI CEBRIAN JUAN§ 2007/000520§ 1#
SALOU§ 46008092L§ RUIZ LOPEZ JUAN§ 2007/000128§ 1#
SALOU§ 46008092L§ RUIZ LOPEZ JUAN§ 2007/000585§ 1#
SALOU§ 33929308F§ VALENCIA RODRIGUEZ MANUEL§ 2007/000474§ 1#

Els actes que es notifiquen són els
següents:

1. Denúncia i incoació de procediment
sancionador.

2. Requeriment representació.
3. Resolució al·legacions.
4. Acord obertura període de proves.
5. Acord per prova practicada i estimada.
6. Proposta de sanció.
7. Imposició de sanció.
8. Resolució recurs de reposició.

Forma i lloc de pagament
El pagament de les sancions es podrà fer

efectiu a les entitats que consten a la denún-
cia o notificació de la mateixa, i aportant
l'esmentada denúncia o notificació.

Per a qualsevol aclariment podeu contac-
tar amb la Unitat de Multes de BASE-Gestió
d'Ingressos a l'Av. President Francesc Macià,

8, de Tarragona. Telèfon 977 25 34 13, Fax
977 25 35 25.

Si l'acte a notificar es el (1) Els interessats
disposen d'un termini de quinze dies a
comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, per presentar al·legacions i propo-
sar prova.

Si l'acte a notificar es el (6). Els interessats
disposen d'un termini d'audiència de quinze
dies a comptar des de l'endemà de la publi-
cació d'aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, quedant l'expedient a la seva
disposició a Unitat de Multes de BASE, Av.
President Francesc Macià, 8, de Tarragona.

Si l'acte a notificar es el (7). Els interessats
disposen d'un termini d'un mes a comptar
des de l'endemà de la publicació d'aquest
edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

per interposar, amb caràcter potestatiu, i
previ al contenciós administratiu, Recurs de
Reposició.

Si l'acte a notificar es el (8). Contra el
mateix, que esgota la via administrativa, els
interessats disposen d'un termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquest edicte en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA per interposar Recurs
contenciós administratiu. Tanmateix poden
interposar qualsevol altre recurs que convin-
gui als seus interessos, i que correspongui.

Tarragona, 12 de març de 2007.
El Cap d'Inspecció i Comprovació, Joan

Carles Bertomeu Blanch.

022007007967
A
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Primera

ANUNCIO

Por medio del presente se hace saber: Que
por el Procurador/a Sr./a. Angel Quemada
Ruiz actuando en nombre y representación
de Cambra Oficial de Comerç, Industria i
Navegació de Barcelona se ha interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña recurso contencioso-
administrativo al que le ha correspondido el
número 226/2007 contra Ajuntament de Bar-
celona sobre contra acuerdo del Consejo Ple-
nario del Ayuntamiento de Barcelona de 24
de noviembre de 2006, publicado el 12 de
diciembre del mismo año, por el que se
aprueban las Ordenanzas Fiscales de este
municipio para el año 2007 y siguientes.

Lo que se hace público a los efectos pre-
ceptuados en el artículo 47 de la Ley
29/1998, de 13 de Julio, reguladora de esta
Jurisdicción. Sirviendo la publicación del
presente como emplazamiento de las perso-
nas, físicas o jurídicas, a cuyo favor deriven
derechos del propio acto administrativo recu-
rrido y, asimismo, de aquellas personas o
entidades cuyos derechos o intereses legíti-
mos pudieran quedar afectados por la estima-
ción de las pretensiones del demandante,
para que si lo desean puedan personarse en
legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que haya de dárseles
traslado para contestar a la demanda.

Barcelona, 14 de febrero de 2007.
El Secretario (firma ilegible).

042007001059
A

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA

Número 45, de Barcelona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia Nº 45, de
Barcelona.

Juicio 600/2006 A Divorcio contencioso
(art. 770-773 LEC).

Parte demandante: Martha Elena Ruiz
Ramírez.

Parte demandada: Marco Vinicio Calderón
Sotalin.

En atención al desconocimiento del actual
domicilio o residencia de la parte demanda-
da, por providencia de fecha de hoy el señor
Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publica-
ción del presente edicto para llevar a efecto
la diligencia de notificación de sentencia. En
el juicio referenciado, se ha dictado la sen-
tencia cuyo fallo es del texto literal es el
siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formu-
lada por el Procurador Doña Nicolasa Mon-
tero Sabariego, en nombre y de Doña Martha
Elna Ruiz Ramírez, contra Don Marco Vini-
cio Calderón Sotalin, declarada en rebeldía,
acuerdo el divorcio de los expresados litigan-
tes, con todos los efectos legales, y en espe-
cial los siguientes:

1. Se atribuye a la madre la guarda y cus-
todia de los hijos; Nancy Tatiana, Erika
Pamela y Leslie Gisel del matrimonio perma-
neciendo la potestad conjunta.

2. No se fija régimen de visitas a favor del
padre.

3. Se atribuye el uso del domicilio conyu-
gal sito en la calle Riera d�Horta 49, 4º 2ª de
Barcelona, a la madre y a las hijas en cuya
compañía quedan.

4. En concepto de alimentos para los hijos
menores el padre satisfará a la madre la suma
de 450 EUR mensuales, en doce mensualida-
des al año, dentro de los cinco primeros días
de cada mes. Dicha cantidad se actualizará
anualmente, con efectos de primero de
enero, de acuerdo con la variación que expe-
rimente el Índice de Precios de Consumo,
publicado por el Instituto Nacional de
Estadística u Organismo que lo sustituya.

5. No se hace imposición de costas a nin-
guna de las partes. La presente resolución es
susceptible de recurso de apelación en el
plazo de cinco días que se substanciará en la
forma establecida en los artículos 455 y
siguientes de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero,
siendo inmediatamente ejecutivas las medi-
das relativas a cuestiones de orden público
conforme a lo dispuesto en el apartado 5º del
artículo 774 del mismo cuerpo legal.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.»

Barcelona, 6 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001102
A

Número 49, de Barcelona

EDICTE

La Secretària judicial del Jutjat de Primera
Instància Número 49, de Barcelona, Sra. Mª.
Elena Artigo Fabre,

Faig saber: Que a les actuacions de Can-
cel·lació de càrregues i gravàmens esmentat
que se segueixen en aquest Jutjat amb el
número 358/2005-1M, a instàncies de Sered
S.A., contra Construcciones Augusta, S.A.,
sobre cancel·lació de càrregues i gravàmens,
s�ha dictat la resolució següent:

«Provisió de la Magistrada Jutgessa Sra.
María Ángeles Juan Veigas. Barcelona, 21 de
novembre de 2006.

Uniu a les actuacions l�escrit anterior que
presenta el procurador Sr. Josep Puig Olivet-
Serra i fotocòpia de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA que acompanya; tinc per fetes les
manifestacions i atès que no han comparegut
els hereus de Construcciones Augusta, S.A., i
de conformitat amb la regla 7ª de l�art. 210
de la Llei Hipotecària, publiqueu nous edic-
tes al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tau-
ler d�anuncis de l�Ajuntament i del Jutjat, per
un termini de vint dies.

Contra aquesta resolució es pot interposar
recurs de reposició en aquest Jutjat, en el ter-
mini de cinc dies hàbils, comptadors des del
dia següent a la notificació.

Així ho mano i ho signo. La Secretària
judicial, en dóna fe.

La Magistrada Jutgessa. La Secretària judi-
cial.»

I perquè serveixi de notificació i citació als
hereus desconeguts de Construcciones
Augusta, S.A., s�expedeix aquest edicte.

Barcelona, 21 de novembre de 2006.
Mª. Elena Artigo Fabre.

042007001210
A

Número 50, de Barcelona

EDICTO

Don Javier Serracarabasa Miñana, Secreta-
rio del Juzgado de Primera Instancia Número
50, de Barcelona,

Hago saber: Que en los autos de juicio
verbal (efectividad Dº. Reales Inscritos) nº
899/2006 A2 seguidos a instancia de Dª
Dolores José Pérez, Dª Neus Taya Jose y D.
Jordi Taya José, representado por el procura-
dor de los tribunales D. Ildefonso Lago Pérez,
contra D. Francisco Mata Izquierdo, se ha
dictado la providencia que copiada literal-
mente, dice como sigue:

«Providencia del Magistrado Juez Sergio
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Fernández Iglesias. Barcelona, trece de febre-
ro de dos mil siete.

Dada cuenta. Por recibido el anterior
escrito por el procurador D. Ildefonso Lago
Pérez, en nombre y representación de Dña.
Dolores José Pérez, Dña. Neus Tayá José y D.
Jordi Tayá José, únase a los autos de su
razón, y de conformidad con lo instado en el
mismo, se acuerda señalar nuevamente para
la celebración de la oportuna vista de juicio
verbal el próximo día 8 mayo 2007 a las
10:15 horas de su mañana, en los mismos
términos y bajo las mismas prevenciones
acordadas en resolución de fecha 15-11-
2006, cítándose a la parte instante a través de
su representación procesal y a la parte
demandada, dada la citación que consta en
autos, se procederá a la notificación del auto
de fecha 15-11-2006 y a su citación median-
te editos a fijar en el tablón de anuncios de
este Juzgado así como en la puerta de la
vivienda de pasaje Nogués, si persistiere en
no abrir dicha puerta. Asimismo se librará el
oportuno oficio, que se entregará al procura-
dor instante para que cuide de su diligencia-
miento, remitiéndose el edicto al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA por correo electróni-
co.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª. Doy
fe.»

Y para que sirva de notificación en forma
al demandado D. Francisco Mata Izquierdo,
y para su colocación en la puerta de la
vivienda de pasaje Nogués expido y firmo el
presente.

Barcelona, 13 de febrero de 2007.
Javier Serracarabasa Miñana.

042007001225
A

JUTJATS D�INSTRUCCIÓ

Número 5, de Barcelona

EDICTO

En méritos de lo acordado por la Sra.
Magistrado Jueza de este Juzgado, en el pro-
cedimiento juicio de faltas 1104/2006 sobre
hurto, contra el denunciado Mohamed Srour
se cita al denunciado Mohamed Srour y a la
perjudicada Laura Paola Dominici Cabrera
para que comparezcan ante este Juzgado de
Instrucción Nº 5, de los de Barcelona, a fin
de asistir a la celebración del correspondien-
te juicio de faltas el próximo 29-3-2007 a las
11.40 horas en calidad de denunciado y per-
judicada respectivamente con los testigos y
demás medios de prueba de que intente
valerse, apercibiéndole de que si no compa-
rece le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Barcelona, 22 de febrero de 2007.
El Secretario (firma ilegible).

042007001033
A

Número 5, de Barcelona

EDICTO

En méritos de lo acordado por la Sra.
Magistrado Jueza de este Juzgado, en el pro-
cedimiento juicio de faltas 162/07 sobre
C/orden publico, contra los denunciados
Ashiq Hussain se cita al mismo para que
comparezcan ante este Juzgado de Instruc-
ción Nº 5 de los de Barcelona, a fin de asistir
a la celebración del correspondiente juicio
de faltas el próximo 22.5.07 a las 10.00
horas en calidad de denunciados con los tes-
tigos y demás medios de prueba de que
intente valerse, apercibiéndole de que si no
comparece le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.

Barcelona, 22 de febrero de 2007.
El Secretario (firma ilegible).

042007001034
A

Número 5, de Barcelona

EDICTO

En méritos de lo acordado por la Sra.
Magistrado Jueza de este Juzgado, en el pro-
cedimiento juicio de faltas 1056/2006 sobre
hurto, contra el denunciado Mourad Essaoudi
se cita al mismo para que comparezca ante
este Juzgado de Instrucción Nº 5 de los de
Barcelona, a fin de asistir a la celebración del
correspondiente juicio de faltas el próximo
29-3-2006 a las 10.30 horas en calidad de
denunciado con los testigos y demás medios
de prueba de que intente valerse, apercibién-
dole de que si no comparece le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en derecho.

Barcelona, 22 de febrero de 2007.
El Secretario (firma ilegible).

042007001035
A

Número 5, de Barcelona

EDICTO

El Secretario del Juzgado de Instrucción Nº
5, de Barcelona,

Por el presente hace saber: Que en los
autos de Juicio de Faltas bajo el número
1272/06, obra dictada la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

«Sentencia. En Barcelona, a 19.2.07.
La Iltma. Sra. Dña. Asunción González

Ferrero, Magistrado Jueza del Juzgado de Ins-
trucción nº 5 de Barcelona, ha visto los pre-
sentes autos de juicio verbal de faltas, sobre
hurto en los que con el M. Fiscal han interve-
nido como partes Modestas Bartulius.

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Modestas Bartulius como autor criminalmen-
te responsable de una falta de hurto a la pena
de multa de 30 días con cuota diaria de 10
EUR y a que indemnice a Ana Maria Rodrí-
guez Elorza en 320 EUR y en el caso de que
no la hiciera efectiva voluntariamente o por
la vía de apremio en el plazo de siete días
desde la firmeza de la sentencia se establece
una responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos
cuotas que deje de abonar y al pago de las
costas procesales.

Contra esta sentencia que no es firme,
podrá interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días.»

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Modestas Bartulius
actualmente en ignorado paradero, libro el
presente que firmo en Barcelona, a 19 de
febrero de 2007.

La Secretaria judicial (firma ilegible).

042007001055
A

Número 6, de Barcelona

EDICTO

Dª Mª Teresa Bracons Verdaguer, Secreta-
ria del Juzgado de Instrucción Número 6, de
los de Barcelona,

Hago saber: Que en el juicio de faltas nº
81/2007-D obra dictada la Sentencia cuyo
encabezamiento y Fallo son del tenor literal
siguiente:

«Sentencia. En la ciudad de Barcelona, a
20 de febrero de 2007.

Vistos por mi, Miguel Angel Tabarés
Cabezón, Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción Número 6, de Barcelona, los
autos del Juicio de Faltas arriba identificado,
seguidos como consecuencia de la denuncia
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realizada por los agentes del Cos de Policía
de Mossos d�Esquadra con carnet profesional
11069 y 12712, y en los que resulta denun-
ciado Daniel Stoica, resultan los siguientes:

Fallo: Que condeno a Daniel Stoica como
autor responsable de una falta contra el patri-
monio a la pena de multa de treinta días con
una cuota diaria de nueve euros (270.-euros
en total); por cada dos cuotas que deje de
satisfacer será privado un día de libertad. Y al
pago de las costas propias de un juicio de fal-
tas.

Notifíquese informando que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrá interponerse recurso de apelación para
la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona.
Para ello en el plazo de cinco días desde la
notificación de la presente, habrá de presen-
tarse ante este Juzgado escrito en el que se
expongan ordenadamente las alegaciones
sobre quebrantamiento de las normas y
garantías procesales, error en la apreciación
de las pruebas o infracción de precepto cons-
titucional o legal en las que se base la impug-
nación y se fijará el domicilio para notifica-
ciones.

Así lo acuerdo y firmo.
Publicación. La precedente fue publicada

en legal forma el día de su fecha, incorporán-
dose al Libro de sentencias penales de este
Juzgado con el número que consta.»

Y para que sirva de notificación de la Sen-
tencia dictada a Daniel Stoica que se
encuentra en ignorado paradero, libro el pre-
sente, haciendo constar que la copia se halla
en Secretaría.

Barcelona, 20 de febrero de 2007.
Mª Teresa Bracons Verdaguer.

042007001078
A

Número 6, de Barcelona

EDICTO

Dª M. Teresa Bracons Verdaguer, Secreta-
ria del Juzgado de Instrucción Número 6, de
Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 287/2007 CR se sigue juicio de faltas
por hurto acordándose en resolución dictada
en el mismo que por el presente se cite a
Radouane Belghouate de ignorado paradero
y domicilio, para que comparezca a la cele-
bración del juicio que tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de Instrucción
Seis de Barcelona, sito en Paseo Lluis Com-
panys 1-5, primera planta, el día 27/03/2007
a las 10:00 horas de su mañana, con las
pruebas de que intente valerse y con aperci-
bimiento de pararle el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho si deja de concurrir. Se le
cita en calidad de denunciado

Barcelona, 21 de febrero de 2007.
M. Teresa Bracons Verdaguer.

042007001103
A

Número 6, de Barcelona

EDICTO

Dª M. Teresa Bracons Verdaguer, Secreta-
ria del Juzgado de Instrucción Número 6, de
Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 13/2007 CR se sigue juicio de faltas
por maltrato de obra, hurto acordándose en
resolución dictada en el mismo que por el
presente se cite a Ion Motoloi de ignorado
paradero y domicilio, para que comparezca a
la celebración del juicio que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado de Ins-
trucción Seis de Barcelona, sito en Paseo
Lluis Companys 1-5, primera planta, el día
27/03/2007 a las 10:20 horas de su mañana,
con las pruebas de que intente valerse y con
apercibimiento de pararle el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho si deja de concu-
rrir. Se le cita en calidad de denunciado

Barcelona, 21 de febrero de 2007.
M. Teresa Bracons Verdaguer.

042007001104
A

Número 6, de Barcelona

EDICTO

Doña María Teresa Bracons Verdaguer,
Secretaria del Juzgado de Instrucción Nº 6,
de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el
número 246/2007 A se sigue juicio de faltas
por desobediencia a Agentes de la Autoridad,
acordándose en resolución dictada en el
mismo que por el presente se cite a Angel
Nuñez Urraco, con D.N.I: 38549115-B, de
ignorado paradero y domicilio, para que
comparezca a la celebración del juicio que
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juz-
gado de Instrucción Nº Seis de Barcelona,
sito en Paseo Lluís Companys 1-5, primera
planta, el día 20/03/2007 a las 10.40 horas
de su mañana, con las pruebas de que inten-
te valerse y con apercibimiento de pararle el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho si
deja de concurrir. Se le cita en calidad de
denunciado.

Barcelona, 14 de marzo de 2007.
María Teresa Bracons Verdaguer.

042007001409
A

Número 8, de Barcelona

EDICTO

El Iltre. Sr. D. Juan Antonio Navarro Lava-
ra, Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 8, de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen
diligencias Juicio de faltas 1165/2006-I,
seguido contra Viorica Iosiv, Viorica Stoica y
Olimpia Gheorghe y por el presente se notifi-
ca la sentencia recaída, de fecha 20.02.07 a
Viorica Stoica, cuyo fallo dice literalmente:

«Que debo condenar y condeno a Viorica
Stoica como autor responsable de la falta de
estafa a la pena de un mes de multa con
cuota diaria de doce EUR (en total 360 EUR)
Con privación sustitutoria de libertad de 15
días en caso de impago, así como al pago de
las costas del procedimiento.

Se acuerda el sobreseimiento de las actua-
ciones respecto de las otras dos denunciadas
Viorica Iosiv y Olimpia Gheorghe.

Notifíquese esta sentencia en legal forma,
haciendo constar que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este
Juzgado, en el término de cinco días desde la
notificación, para su resolución por la
Audiencia Provincial de Barcelona.»

Y para que sirva de notificación en forma
a Viorica Stoica, expido el presente en Barce-
lona, a 21 de febrero de 2007.

Juan Antonio Navarro Lavara.

042007001056
A

Número 8, de Barcelona

EDICTO

El Iltre. Sr. D. Juan Antonio Navarro Lava-
ra, Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 8, de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen
diligencias Juicio de faltas 133/2007-S, segui-
do contra Taouik Belkassbh y por el presente
se notifica la sentencia recaída, de fecha 20
de febrero de 2007 a Taouik Belkassbh,
quien se encuentra en ignorado paradero,
cuyo fallo dice literalmente:

«Que debo condenar y condeno a Taouik
Belkassbh como autor criminalmente respon-
sable de dos faltas de hurto en grado de ten-
tativa a la pena de 1 mes multa, con cuota
diaria de 12 EUR por cada una de dichas
infracciones (en total 720 EUR) con una res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, así como al pago de las costas
del procedimiento.»

Y para que sirva de notificación en forma
a Taouik Belkassbh, expido el presente en
Barcelona, a 21 de febrero de 2007.

Juan Antonio Navarro Lavara.

042007001066
A
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Número 9, de Barcelona

EDICTO

En virtud de lo dispuesto por el Iltmo. Sr.
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Núm. 9 de Barcelona en providencia del día
de la fecha, recaída en el Juicio de faltas
núm. 1102/2006 Sección L, por el presente
edicto se notifica a Suraju Akintunde Collins
y Sidi Hydara, sin domicilio conocido, la
sentencia dictada en el mismo, cuyo fallo
literalmente copiado dice:

«Que debo condenar y condeno a Suraju
Akitunde Collins y Sidi Hydara como autores
criminalmente responsables de una falta de
desobediencia y ofensas a Agentes de la
Autoridad prevista y penada en el artículo
634 del Código Penal a la pena, para cada
uno de ellos, de 16 días multa con una cuota
diaria de 10 EUR y de una falta de lesiones
prevista y penada en el art. 617.1 del CP a la
pena de un mes multa con una cuota diaria
de 10 EUR penas que deberán ser abonadas
en un plazo, y podrán ser sustituidas por un
día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas y al pago, por
partes iguales, de las costas procesales si las
hubiere.»

Barcelona, 5 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001049
A

Número 9, de Barcelona

EDICTO

En virtud de lo dispuesto por el Iltmo. Sr.
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Núm. 9 de Barcelona en providencia del día
de la fecha, recaída en el Juicio de faltas
núm. 2663/2006 Sección M, por el presente
edicto se notifica a Tigrah Aghbalyan, sin
domicilio conocido, la sentencia dictada en
el mismo, cuyo fallo literalmente copiado
dice:

«Que debo condenar y condeno a Tigrah
Aghbalyan como autor criminalmente res-
ponsable de una falta de daños prevista y
penada en el articulo 625.1 del Código Penal
a la pena de 16 días multa con una cuota
diaria de 10 EUR y que indemnice a la Gene-
ralitat de Catalunya en la cantidad de 34
EUR, pena de multa que deberá ser abonada
en un plazo, y podrá ser sustituida por un día
de privación de libertad por cada dos cuotas
no satisfechas, y al pago de las costas proce-
sales si las hubiere.»

Barcelona, 16 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001051
A

Número 9, de Barcelona

EDICTO

En virtud de lo dispuesto por el Iltmo. Sr.
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Núm. 9 de Barcelona en providencia del día
de la fecha, recaída en el Juicio de faltas
núm. 2613/2006 Sección L, por el presente
edicto se notifica a Natasa Hrustic, sin domi-
cilio conocido, la sentencia dictada en el
mismo, cuyo fallo literalmente copiado dice:

«Que debo condenar y condeno a Natasa
Hrustic y Oxana Hrustic como autoras crimi-
nalmente responsables de una falta de hurto
en grado de tentativa prevista y penada en el
artículo 623.1 del Código Penal en relación
con los arts 15 y 16 del mismo texto legal a
la pena para cada una de ellas de 40 días
multa con una cuota diaria de 10 EUR, que
deberá ser abonada en un plazo, y podrá ser
sustituida por un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y
al pago, por partes iguales, de las costas pro-
cesales si las hubiere.»

Barcelona, 22 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001053
A

Número 9, de Barcelona

EDICTO

En virtud de lo dispuesto por el Iltmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
núm. 9 de Barcelona en providencia del día
de la fecha, recaída en el Juicio de faltas
núm. 93/2006 Sección M, por el presente
edicto se notifica a Marisol Tornos García,
sin domicilio conocido, la sentencia dictada
en el mismo, cuyo fallo literalmente copiado
dice: �Que debo absolver y absuelvo libre-
mente a Marisol Tornos Garcia de los hechos
a él imputados en este juicio declarando de
oficio las costas procesales si las hubiere.�

Barcelona, 16 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001068
A

Número 9, de Barcelona

EDICTO

En virtud de lo dispuesto por el Iltmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
Número 9, de Barcelona en providencia del
día de la fecha, recaída en el Juicio de faltas
núm. 90/2007 Sección M, por el presente
edicto se notifica a Abel El Mehid Abdeda-
lah, sin domicilio conocido, la sentencia dic-
tada en el mismo, cuyo fallo literalmente
copiado dice: �Que debo condenar y conde-
no a Abel El Mehid Abedalah como autor cri-
minalmente responsable de una falta de
apropiación indebida prevista y penada en el

articulo 623.4 del Código Penal a la pena de
un mes multa con una cuota diaria de 10
euros que deberá ser abonada en un plazo, y
podrá ser sustituida por un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas y al pago de las costas procesales
si las hubiere.�

Barcelona, 16 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001080
A

Número 10, de Barcelona

EDICTO

Juan Pedro Ferres Torres, Secretario judi-
cial del Juzgado de Instrucción Nº 10, de
Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos ejecutoria número
16/2007, dimanante del Juicio de Faltas
392/06, sobre falta de lesiones, y falta de
amenazas, en los que con fecha 16 de febre-
ro de 2007 se ha dictado auto fijando indem-
nización, cuya resolución es la siguiente:

«Auto. En Barcelona, a dieciséis de febrero
de dos mil siete.
Hechos

Primero. - Por sentencia de fecha 21 de
septiembre de 2006 se estableció que Abde-
llah Baida deberá indemnizar a José Antonio
González Iglesias en la cantidad que se
determine en ejecución de sentencia por las
gafas rotas al mismo.
Razonamientos jurídicos

Primero. - El art. 794 de la L.E. Criminal
establece que tan pronto como sea firme la
sentencia se procederá a su ejecución por el
Juez que la hubiere dictado, fijándose
mediante auto, si no se hubiese determinado,
la cuantía de la responsabilidad civil.
Parte dispositiva

Se acuerda: Fijar la indemnización que
debe pagar Abdellah Baida a José Antonio
González Iglesias por las gafas graduadas
rotas en la cantidad de 150 EUR.

Notifíquese la presente resolución al
Ministerio Fiscal y a las partes.

Lo mandó y firma Dª Rosa M. Freire Pérez,
Magistrado Jueza del Juzgado de Instrucción
Núm. Diez de Barcelona.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, doy fe.»

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Abdellah Baida,
actualmente en ignorado paradero, libro el
presente que firmo en Barcelona, a 16 de
febrero de 2007.

Juan Pedro Ferres Torres.

042007001064
A



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració de Justícia

17 / 3 / 2007Núm. 66 / Pàg. 68

Número 12, de Barcelona

EDICTO

Esther Aured Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de Instrucción Nº 12, de Barcelona,
sito en el paseo de Lluís Companys, 1-5,
planta 3ª, de esta ciudad,

Hago saber: Que en Juicio de faltas nº
159/2007-A por lesiones, daños, se ha acor-
dado citar a Antonio Herrerías Maya, con
DNI/PAS/NIE 37389838A, nacido en Barce-
lona el 23-1-1984, hijo de Enriqueta y Fran-
cisco y con último domicilio conocido en
Mare de Deu del Port 281-1º 2ª esc. 1 Barce-
lona a fin de que comparezca ante este Juz-
gado el próximo día 21 de marzo de 2007 a
las 10.15 horas para celebrar juicio de faltas
en calidad de denunciado, debiendo compa-
recer con las pruebas de que intente valerse.

Y para que sirva de citación en legal forma
mediante edictos a, actualmente en ignorado
paradero, libro el presente que firmo en Bar-
celona, a 21 de febrero de 2007.

Esther Aured Pérez.

042007001065
A

Número 12, de Barcelona

EDICTO

Dª Esther Aured Perez, Secretaria Judicial
del Juzgado de Instrucción Núm. 12, de Bar-
celona,

Hago saber: Que en Juicio de faltas nº
937/2006-M por Falta de hurto se ha dictado
la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

«Sentencia núm. 388/06. En Barcelona, a
7 de diciembre de 2006.

En nombre de S.M. el Rey, el Iltmo. Sr. D.
Luis-Fdo Gomez-Vizcarra, Magistrado-Juez
de Instrucción Número 12, de los de esta ciu-
dad y su partido judicial, ha visto en Juicio
verbal y público, los Autos de Juicio de Faltas
nº 937/2006-M sobre falta de hurto habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal, como parte
denunciante Gleen Rodrigo Rivera Jiménez y
como parte denunciada Abdelmounim El
Ouahabi.

Fallo: Debo absolver y absuelvo a Abdel-
mounim El Ouahabi de la falta de hurto por
la que venía denunciado, declarando de ofi-
cio las costas causadas.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a la causa y se notificará
en legal forma a las partes, a quienes se hará
saber que la misma no es firme, y que contra
ella cabe recurso de apelación ante la Sec-
ción Segunda de la Audiencia Provincial de
Barcelona, que deberá interponerse ante este
Juzgado en el plazo de cinco dias siguientes
hábiles al que se hubiera practicado la última
notificación, la pronuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación y requeri-
miento en legal forma a Abdelmounim El
Ouahabi, mediante edictos, actualmente en

ignorado paradero, libro el presente que
firmo en Barcelona, a 22 de febrero de 2007.

La Secretaria judicial (firma ilegible).

042007001081
A

Número 13, de Barcelona

EDICTO

La infrascrita Secretaria judicial del Juzga-
do de Instrucción Nº 13, de Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en juicio
de faltas nº 17/2007 - B, sobre apropiación
indebida, se ha dictado la resolución cuya
copia se acompaña, para que se inserte en
ese diario y sirva de notificación a Paata Kir-
kitadze.

«Sentencia nº 41/07. En la ciudad de Bar-
celona, a treinta de enero de dos mil siete.

El Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Ramírez Sun-
yer, Magistrado Juez titular del Juzgado de
Instrucción Nº Trece de los de Barcelona
habiendo visto los presentes autos de juicio
de faltas seguidos bajo el nº 0017/07-B por
una falta de apropiación indebida en el que
ha intervenido el Ministerio Fiscal dicta, en
nombre de S.M. el Rey, la siguiente senten-
cia.
Antecedentes de hecho

Primero. - Las presentes actuaciones se
incoaron en virtud de atestado levantado por
la ABP de Ciutat Vella de los Mossos d�Es-
quadra de Barcelona a denuncia formulada
por los agentes nº 24277 y 24303 de la Guar-
dia Urbana de Barcelona contra Paata Kirki-
tadze, por los hechos ocurridos el pasado día
16 de los corrientes.

Segundo. - Que por el Ministerio Fiscal, en
trámite de calificación de los hechos, inte-
resó la condena del denunciado como autor
(art. 28 C.P.) de una falta de apropiación
indebida prevista y penada en el art. 623.4
C.P., a la pena de un mes multa a razón de
seis EUR diarios.

Tercero. - Que en la tramitación de las
presentes actuaciones se han observado las
prescripciones legales, a excepción del plazo
para señalamiento, por tener que atender a
otras actuaciones preferentes.
Hechos probados

Primero. - De lo actuado en el acto del jui-
cio resulta probado, y así se declara, que
sobre las 15.30 horas del pasado día 16 de
los corrientes, los agentes nº 24277 y 24303
de la Guardia Urbana de Barcelona que se
hallaban realizando labores de vigilancia por
la zona de la Rambla del Raval de esta ciu-
dad, identificaron al denunciado en cuyo
poder hallaron un navegador GPS del que no
pudo dar razón suficiente sobre su posesión.
Fundamentos de derecho

Primero. - El artículo 623 del Código
Penal, en la redacción dada por la L.O.
15/2003 de 25 de noviembre, castiga como
constitutivo de falta, tanto la estafa, la apro-
piación indebida y el hurto como la sustrac-

ción de vehículo de motor o ciclomotor
ajeno (hurto de uso), la sustracción de cosa
mueble por su dueño y las defraudaciones de
cualquier tipo de fluido o energía, siempre
que el valor de lo sustraído, defraudado o uti-
lizado no exceda de 400 EUR exigiendo, por
otra parte, la concurrencia de los mismos
requisitos que el artículo 234 previene para
calificar una acción como hurto y no como
robo, es decir: la aprehensión de cosas mue-
bles ajenas sin la voluntad de su dueño y
siempre que exista un ánimo de lucro (ele-
mento subjetivo del tipo) y, además, como
requisito negativo del mismo, la no concu-
rrencia de violencia o intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas o los preveni-
dos en los artículos 252 y 253 respecto a la
apropiación indebida, significadamente
quien se apropiare de cosa perdida o de
dueño desconocido.

La existencia del citado elemento subjeti-
vo del tipo, pone de manifiesto la imposibili-
dad de incriminar la conducta como culposa
y, en consecuencia, el límite entre el delito y
la falta lo establece el legislador en función
del valor objetivo de lo sustraído, apoderado
o defraudado y que fija en cuatrocientos
EUR, límite que no resulta superado en rela-
ción al valor de los objetos intervenidos al
denunciado.

Respecto al hurto de uso de vehículos y
ciclomotores ajenos, la S.T.S. de 19 de abril
de 1.988 establece que se es autor por el
simple hecho de la utilización sin necesidad
de conducirlo, por breve que sea el uso y
procediendo, la consumación, desde el
momento en que el motor es puesto en mar-
cha.

Segundo. - De lo actuado resulta evidente
que si bien no puede presumirse que los
objetos intervenidos en poder del denuncia-
do hubieran sido por él sustraídos, no es
menos cierto que su posesión no aparece
legítima por lo que dicha conducta debe
incardinarse en las previsiones del art. 253
en relación al 252 y estos al 623.4 del C.P.
respecto a la apropiación indebida, ya que la
convicción en la realidad de la posesión de
los objetos intervenidos se alcanza no solo
por la manifiesta ajenidad respecto al denun-
ciado sino, también, por la propia declara-
ción de los agentes de la Guardia Urbana,
habida cuenta la voluntaria incomparecencia
del denunciado que fue citado en legal forma
y que, por consiguiente, no pudo ofrecer su
versión de los hechos u oponer cualquier cir-
cunstancia exculpatoria.

Tercero. - Según dispone el artículo 116
del Código Penal, toda persona responsable
criminalmente de un delito o falta lo es tam-
bién civilmente y, en consecuencia, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 110 y siguien-
tes del citado texto legal, procede la repara-
ción del daño causado y la indemnización de
los perjuicios producidos que, en la presente
causa no pueden valorarse al no haber podi-
do determinarse el legítimo propietario de los
objetos intervenidos.

Cuarto. - En virtud de la discrecionalidad
concedida al juzgador en los artículos 973 de



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració de Justícia

17 / 3 / 2007 Núm. 66 / Pàg. 69

la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 638 del
Código Penal, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias personales y posibilidades
económicas del denunciado y la gravedad de
los hechos, procede imponer la pena en la
modalidad de un mes multa y en cuantía de
seis EUR diarios, cantidad que debe estimar-
se como adecuada a tenor del nivel econó-
mico medio que debe predicarse de cual-
quier ciudadano del que no consta referencia
alguna, sin que existan indicios o elementos
que aconsejen modificarla al alza o a la baja.

Por otra parte y a tenor de lo dispuesto en
el art. 53 C.P., el impago de la multa com-
portará la sujeción del condenado a una res-
ponsabilidad personal subsidiaria consistente
en un día de privación de libertad por cada
dos cuotas de multa insatisfechas.

Quinto. - Las costas se impondrán, según
se dispone en el artículo 123 del Código
Penal, a los criminalmente responsables de
todo delito o falta, según lo prevenido en el
artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal.

Vistos los preceptos legales citados, los
alegados por las partes y demás de general y
pertinente aplicación al caso:

Fallo: Que debo condenar, y así lo hago a
Paata Kirkitadze (hijo de Maiyli y de Cehziz,
nacido el 24.10.74 en Georgia), como autor
de una falta de apropiación indebida, previs-
ta y penada en los artículos 623.4 en relación
a los art. 252 y 253 del Código Penal a la
pena de un mes multa a razón de seis EUR
diarios imponiéndole, en caso de impago,
una pena privativa de libertad de un día por
cada dos cuotas de multa impagadas y las
costas de este juicio.

La presente resolución no es firme y contra
la misma podrá interponerse recurso de ape-
lación en el plazo de los cinco días siguien-
tes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la ante-
rior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado
Juez que la dictó hallándose constituido en
audiencia pública celebrada el día de su
fecha. Doy fe.»

Barcelona, 31 de enero de 2007.
La Secretaria judicial (firma ilegible).

042007000766
A

Número 16, de Barcelona

EDICTO

El Sr. Secretario del Juzgado de Instrucción
Nº 16, de esta ciudad, D. Fernando Carrasco-
sa López-Obregón,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias juicio de faltas 1656/2006-
A, sobre falta hurto, en el juicio en el que se
halla implicado Happy Aghahowa y Aigbe
Favour, en el cual y con fecha 30 de octubre

de 2006, se dictó sentencia a cuyo encabeza-
miento y fallo es del tenor literal siguiente:

«Sentencia Nº 440/2006. En Barcelona, a
30 de octubre de 2006.

El Iltmo. Sr. Jaime Conejo Heredia, Magis-
trado Juez de Instrucción Número 16, de los
de Barcelona, ha visto los presentes autos Jui-
cio de faltas 1656/2006- A, seguidos en vir-
tud de denuncia, contra Happy Aghahowa y
Aigbe Favour, en la que ha sido parte el
Ministerio Fiscal y,
Antecedentes de hecho...;

Hechos probados...;

Fundamentos de derecho...;
Fallo: Que debo absolver y absuelvo, a

Happy Aghahowa y Aigbe Favour, de los
hechos que han originado estas actuaciones,
declarando de oficio las costas procesales
causadas.

Notifíquese la presente sentencia a las par-
tes personadas, advirtiéndoles que no es
firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, en este Juzgado para
ante la Audiencia Provincial de Barcelona,
en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a la notificación.»

Y para que sirva de notificación en debida
forma a Happy Aghahowa Aigbe Favour, en
cumplimiento de lo acordado. Libro el pre-
sente para su publicación en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA.

Barcelona, 6 de febrero de 2007.
Fernando Carrascosa López-Obregón.

042007001058
A

Número 18, de Barcelona

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
POR EDICTO

En los autos de Juicio de Faltas nº
660/2005, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

«Sentencia. La Sra. Dª Carmen Garcia
Martínez, Magistrada Juez Titular del Juzgado
de Instrucción Número 18, de esta Ciudad,
en virtud de la potestad conferida por la
Soberanía popular y en nombre de Su Majes-
tad el Rey, visto el presente Juicio de Faltas
seguido por lesiones imprudentes contra Eva-
risto Bea Pigrau, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal en representación de la
acción pública, y...

Fallo: �Que debo absolver y absuelvo de
los hechos imputados a Evaristo Bea Pigrau,
declarando de oficio las costas procesales
causadas en este juicio�..

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.- Sigue firma.- Rubricado.»

Y para que conste y sirva de notificación
en forma a Evaristo Bea Pigrau y Montserrat
Mª Rosa Bea Pigrau que se encuentran en
ignorado paradero, expido el presente en

Barcelona, a 15 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001083
A

Número 18, de Barcelona

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
POR EDICTO

En los autos de Juicio de Faltas nº
446/2006, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

«Sentencia. La Sra. Dª Carmen García
Martínez, Magistrado Jueza Titular del Juzga-
do de Instrucción Nº 18 de esta Ciudad, en
virtud de la potestad conferida por la Sobe-
ranía popular y en nombre de Su Majestad el
Rey, visto el presente Juicio de Faltas seguido
por hurto contra Sandra Osmanovic y Marta
Hrustic, habiendo sido parte el Ministerio Fis-
cal en representación de la acción pública,
y...

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Sandra Osmanovic y a Marta Hrustic como
autor criminalmente responsable de una falta
intentada de hurto, anteriormente definida, a
la pena de 30 días multa, cuota diaria de 6
EUR, con la responsabilidad personal subsi-
diaria en caso de impago y previa excusión
de sus bienes, y al pago de las costas proce-
sales.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Sigue firma. Rubricado.»

Y para que conste y sirva de notificación
en forma a Sandra Osmanovic y Marta Hrus-
tic que se encuentra en ignorado paradero,
expido el presente en Barcelona, a 15 de
febrero de 2007.

El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001084
A

Número 23, de Barcelona

CÈDULA DE NOTIFICACIÓ

En el judici de faltes seguit en aquest Jutjat
amb el número 1172/2006.XG, s�ha dictat
amb data nou de novembre de dos mil sis la
Sentència la decisió de la qual és del tenor
literal següent:

«Decisió: Condemno Elisabet Vilella Alga-
rra, com a responsable, per autoria directa,
d�una falta intentada de furt, a una pena d�un
mes de multa, a raó de sis EUR de quota dià-
ria, a pagar d�un sol cop, amb responsabilitat
personal subsidiària, en cas d�impagament,
d�un dia de privació de llibertat per cada dos
quotes de multa o fracció impagades, i al
pagament de les costes processals causades
en aquesta instància.»

Al mateix temps faig constar que no és
ferma i que contra aquesta Sentència es pot
interposar recurs d�apel·lació en el termini de
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cinc dies següents a la publicació de la pre-
sent davant d�aquest Jutjat. Durant aquest
període les actuacions es trobaran a la secre-
taria a la disposició de la persona que es dirà.

El recurs s�haurà de formalitzar per escrit
d�acord amb el que estableixen els articles
790 al 792 de la Llei d�Enjudiciament Crimi-
nal.

I, perquè serveixi de notificació a Elisabet
Vilella Algarra, el parador del qual es desco-
neix, i a totes les persones interessades a les
quals no se les hagi pogut localitzar, i la
inserció en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, expedeixo i signo aquesta cèdula
en Barcelona, 21 de febrer de 2007.

El Secretari (signatura il·legible).

042007001085
A

Número 23, de Barcelona

CÈDULA DE NOTIFICACIÓ

En el judici de faltes seguit en aquest Jutjat
amb el número 1267/2006.MC, s�ha dictat
amb data 23 de gener de 2007 la Sentència
la decisió de la qual és del tenor literal
següent:

«Decisió: Condemno Bilal Maimouni, com
a autor responsable, per autoria directa,
d�una falta intentada de furt, a una pena d�un
mes de multa, a raó de sis EUR de quota dià-
ria, a pagar d�un sol cop, amb responsabilitat
personal subsidiària, en cas d�impagament,
d�un dia de privació de llibertat per cada dos
quotes de multa o fracció impagades, i al
pagament de les costes processals causades
en aquesta instància.»

Al mateix temps faig constar que no és
ferma i que contra aquesta Sentència es pot
interposar recurs d�apel·lació en el termini de
cinc dies següents a la publicació de la pre-
sent davant d�aquest Jutjat. Durant aquest
període les actuacions es trobaran a la secre-
taria a la disposició de la persona que es dirà.

El recurs s�haurà de formalitzar per escrit
d�acord amb el que estableixen els articles
790 al 792 de la Llei d�Enjudiciament Crimi-
nal.

I, perquè serveixi de notificació a Bilal
Maimouni, el parador del qual es desconeix,
i a totes les persones interessades a les quals
no se les hagi pogut localitzar, i la inserció
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, expe-
deixo i signo aquesta cèdula en Barcelona,
21 de febrer de 2007.

El Secretari (signatura il·legible).

042007001086
A

Número 25, de Barcelona

EDICTO

Don Iñigo Ibáñez De Elejalde Fernández
De Arroyabe, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción Nº 25, de Barcelona,

Certifico: Que en el Juicio de Faltas núme-
ro 77/2007 DL contra Mohamed Mannaoui
(usa Ali Ben Kouba), se ha dictado la senten-
cia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que debo condenar y condeno Moha-
med Mannaoui como autor de una falta de
respeto y consideración a agentes de la auto-
ridad, prevista y penada en el art. 634 del C.
Penal a la pena de multa de 30 días a razón
de 5 EUR diarios, lo que da un total de 150
EUR, con 15 días de responsabilidad perso-
nal subsidiaria, indemnización al Policía
Nacional con carnet profesional núm. 59.627
en la cantidad de 250 EUR y al pago de las
costas del presente juicio.

Así por esta mi Sentencia, de la que se
unirá certificación a la causa y se notificará
personalmente a las partes, a quienes se hará
saber que la misma no es firme, y que contra
ella cabe recurso de apelación a interponer
ante este Juzgado en el término de cinco
días, mediante escrito motivado, lo pronun-
cio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación a Moha-
med Mannaoui (usa Ali Ben Kouba), en igno-
rado paradero, expido el presente en Barce-
lona, a 19 de febrero de 2007.

Iñigo Ibáñez De Elejalde Fernández De
Arroyabe.

042007001087
A

Número 26, de Barcelona

CÈDULA DE NOTIFICACIÓ

En el procediment de judici de faltes n.
44/2007-B que es segueix per una falta de
Furt s�ha dictat sentència, la decisió de la
qual és literalment:

«Condemno l�acusat Noureddine Beldjila-
li, com a autor criminalment responsable
d�una falta d�apropiació indeguda, abans
definida, a una pena de 30 dies-multa a raó
d�una quota diària de 6 EUR, amb l�advertèn-
cia de complir una responsabilitat personal
subsidiària d�un dia de privació de llibertat
per cada dues quotes impagades, així com a
l�abonament de les costes processals.

Disposo la restitució definitiva al propieta-
ri perjudicat els béns objecte de la sostracció
i que ja posseeix en qualitat de dipòsit.

Aquesta sentència pot ser objecte de
recurs d�apel·lació, en el termini de cinc dies
des de la seva notificació, per mitjà d�escrit
dirigit a l�Audiència Provincial de Barcelona
(Secció Sisena) i presentat en aquest Jutjat.

Aquesta és la meva Sentència i la signo.»
Es correspon fidelment amb el seu original

i per la seva inserció en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA per a que serveixi de notificació
en forma legal a Noureddine Beldjilali, l�úl-
tim domicili conegut del qual era a carrer
Radas n. 77 1er-1a Barcelona, i al mateix
temps se�l requereix de pagament de la quan-
titat a la que ha estat condemnat, que haurà
de fer efectiva al compte que aquest Jutjat té
al Grup Banesto, i expedeixo aquesta cèdula

que signo a Barcelona, 21 de febrer de 2007.
El Secretari judicial (signatura il·legible).

042007001060
A

Número 26, de Barcelona

CÈDULA DE NOTIFICACIÓ

En el procediment de judici de faltes n.
1244/2006-B que es segueix per una falta de
Falta de furt s�ha dictat sentència, la decisió
de la qual és literalment:

«Condemno l�acusat Juan Ramon Carmo-
na Amador, com a autor criminalment res-
ponsable d�una falta de furt en grau de temp-
tativa, abans definida, a una pena de 30 dies-
multa a raó d�una quota diària de 6 EUR,
amb l�advertència de complir una responsa-
bilitat personal subsidiària d�un dia de priva-
ció de llibertat per cada dues quotes impaga-
des, així com a l�abonament de les costes
processals.

Disposo la restitució definitiva al propieta-
ri perjudicat els béns objecte de la sostracció
i que ja posseeix en qualitat de dipòsit.

Aquesta sentència pot ser objecte de
recurs d�apel·lació, en el termini de cinc dies
des de la seva notificació, per mitjà d�escrit
dirigit a l�Audiència Provincial de Barcelona
(Secció Sisena) i presentat en aquest Jutjat.

Aquesta és la meva Sentència i la signo.»
Es correspon fidelment amb el seu original

i per la seva inserció en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA per a que serveixi de notificació
en forma legal a Juan Ramon Carmona Ama-
dor, l�últim domicili conegut del qual era a
carrer de la Constitució n. 65 1er 1a Barcelo-
na, i al mateix temps se�l requereix de paga-
ment de la quantitat a la que ha estat con-
demnat, que haurà de fer efectiva al compte
que aquest Jutjat té al Grup Banesto, i expe-
deixo aquesta cèdula que signo a Barcelona,
21 de febrer de 2007.

El Secretari judicial (signatura il·legible).

042007001062
A

Número 26, de Barcelona

CÈDULA DE NOTIFICACIÓ

En el procediment de judici de faltes n.
886/2006-B que es segueix per una falta de
Furt s�ha dictat sentència, la decisió de la
qual és literalment:

«Condemno l�acusat Gorge Sturua, com a
autor criminalment responsable d�una falta
de furt en grau de temptativa, abans definida,
a una pena de trenta dies-multa a raó d�una
quota diària de vuit EUR, amb l�advertència
de complir una responsabilitat personal sub-
sidiària d�un dia de privació de llibertat per
cada dues quotes impagades, així com a l�a-
bonament de les costes processals.

Disposo la devolució de les peces de roba
a la botiga afectada.
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Aquesta sentència pot ser objecte de
recurs d�apel·lació, en el termini de cinc dies
des de la seva notificació, per mitjà d�escrit
dirigit a l�Audiència Provincial de Barcelona
(Secció Sisena) i presentat en aquest Jutjat.

Aquesta és la meva Sentència i la signo.»
Es correspon fidelment amb el seu original

i per la seva inserció en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA per a que serveixi de notificació
en forma legal a Gorge Sturua, l�últim domi-
cili conegut del qual era a carrer Mariners nº
1 1er-1a Barcelona, i al mateix temps se�l
requereix de pagament de la quantitat a la
que ha estat condemnat, que haurà de fer
efectiva al compte que aquest Jutjat té al
Grup Banesto, i expedeixo aquesta cèdula
que signo a Barcelona, 21 de febrer de 2007.

El Secretari judicial (signatura il·legible).

042007001063
A

Número 28, de Barcelona

CÈDULA DE NOTIFICACIÓ

A les actuacions del judici de faltes segui-
des en aquest Jutjat amb el núm. 109/2006N,
s�ha dictat la Sentència de la qual reproduei-
xo l�encapçalament i la decisió:

«Sentència. Barcelona, setze de maig de
dos mil sis.

Anna Estella Monteys, Magistrada jutgessa
d�aquest Jutjat, he vist i examinat aquestes
actuacions de judici de faltes seguides per
furt, arran de la denúncia de agents de la
Guàrdia Urbana amb carnet professional
12654, 13369 i 21088 contra Nela Hamido-
vic, Alisa Hurstic, Sara Dovic i Hadrija
Osmadovic, en què ha estat part el ministeri
fiscal.

Decisió: Que condemno a les Sres. Nela
Hamidovic, Alisa Hurstic, Sara Dovic, Hadri-
ja Salkanovic i Mirela Osmadovic com auto-
res cadascuna d�una falta de furt de l�art.
623.1 del Codi Penal a la pena de 2 mesos
de multa amb una quota diària de 10, amb la
responsabilitat personal subsidiària de l�art.
53 del Codi Penal. Es continuarà el procedi-
ment contra la Sra. Nenisa Seferovic.

Es condemna, així mateix a les Sres. Nela
Hamidovic, Alisa Hurstic, Sara Dovic, Hadri-
ja Salkanovic i Mirela Osmadovic a les costes
processals causades.

Així ho pronuncio, mano i signo. Signat
Notificació. La Magistrada Jutgessa que ha

dictat la Sentència anterior, l�ha llegida i
publicada el mateix dia en audiència públi-
ca. En dono fe. Signat.»

Perquè consti i perquè serveixi de notifica-
ció en forma legal a Sara Dovic Nela Hami-
dovic Mirela Osmadovic, que es troba en
parador desconegut, expedeixo i signo
aquesta cèdula.

Barcelona, 22 de febrer de dos mil set.
El Secretari judicial (signatura il·legible).

042007001106
A

Número 29, de Barcelona

EDICTO

Don José Gallego Sánchez, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 29, de Bar-
celona,

Doy fe y certifico: Que en el juicio de fal-
tas nº 940/2006-D,seguido por falta conti-
nuada de hurto entre partes de las que luego
se hará mención, ha recaído sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva, son del
tenor literal siguiente: En la ciudad de Barce-
lona, a 25 de octubre de 2006 el Sr. D. Jordi
Lluís de Prada Hernández Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción Número 29, de
Barcelona.

«Fallo, que debo de �condenar y condeno
a Holmer Wilfrido Jaén Quezada, como
autor de una falta continuada de hurto pre-
vista y penada en los arts. 623.1º, 74 y 638
del Código Penal, a la pena de multa de cua-
renta días, con una cuotadiaria de dos (2)
euros, con una responsabilidad personal sub-
sidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y
al pago de las costas�.

Notifíquese la presente resolución a las
partes con expresión de que, contra la
misma, cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde su notifica-
ción, período durante el cual se encontrarán
las actuaciones en Secretaría de este Juzgado
a disposición de las partes. Dicho recurso se
formalizará y tramitará conforme previenen
los arts. 795 y 796 de la L.E.Crim., ante este
Juzgado y para su resolución por la Audien-
cia Provincial de Barcelona.

...Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Firma y rubricados ilegibles. Es copia.»
Concuerda bien y fielmente con su origi-

nal al que me remito, y para que así conste a
los efectos oportunos y para su notificación a
Holmer Wilfrido Jaén Quezada, en ignorado
paradero, expido el presente, en Barcelona, a
21 de febrero de 2007.

José Gallego Sánchez.

042007001067
A

Número 29, de Barcelona

EDICTO

Don José Gallego Sánchez, Secretario del
Juzgado de Instrucción Nº 29, de Barcelona,

Doy fe y certifico: Que en el juicio de fal-
tas nº 458/2006-B, seguido por hurto entre
partes de las que luego se hará mención, ha

recaído sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, son del tenor literal siguien-
te:

«En la ciudad de Barcelona, a 27 de sep-
tiembre de 2007.

El Sr. D. Jordi Lluís De Prada Hernández
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Nº 29, de Barcelona.

Fallo: Que debo de absolver y absuelvo a
Renata Omerovic de la falta de hurto que dio
origen a las presentes actuaciones, declaran-
do de oficio las costas.

Notifíquese la presente resolución a las
partes con expresión de que, contra la
misma, cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde su notifica-
ción, período durante el cual se encontrarán
las actuaciones en Secretaría de este Juzgado
a disposición de las partes. Dicho recurso se
formalizará y tramitará conforme previenen
los arts. 795 y 796 de la L.E.Crim., ante este
Juzgado y para su resolución por la Audien-
cia Provincial de Barcelona.

Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firma y rubricados ilegibles. Es copia.»
Concuerda bien y fielmente con su origi-

nal al que me remito, y para que así conste a
los efectos oportunos y para su notificación a
Renata Omerovic, en ignorado paradero,
expido el presente, en Barcelona, a 21 de
febrero de 2007.

José Gallego Sánchez.

042007001088
A

Número 29, de Barcelona

EDICTO

D. José Gallego Sánchez Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 29 de Barce-
lona,

Doy fe y certifico: Que en el juicio de fal-
tas nº 815/2006-D, seguido por apropiación
indebida entre partes de las que luego se
hará mención, ha recaído sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva, son del
tenor literal siguiente: En la ciudad de Barce-
lona, a 17 de enero de 2007 el Sr. D. Jordi
Lluís de Prada Hernández Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción Número 29 de
Barcelona...

«Fallo, que debo de absolver y absuelvo a
Ruskan Lakonian de la falta de apropiación
indebida interesada por el Ministeriio Fiscal,
declarando de oficio las costas causadas�.

Notifíquese la presente resolución a las
partes con expresión de que, contra la
misma, cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde su notifica-
ción, período durante el cual se encontrarán
las actuaciones en Secretaría de este Juzgado
a disposición de las partes. Dicho recurso se
formalizará y tramitará conforme previenen
los arts. 795 y 796 de la L.E.Crim., ante este
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Juzgado y para su resolución por la Audien-
cia Provincial de Barcelona.

Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firma y rubricados ilegibles. Es copia.»
Concuerda bien y fielmente con su origi-

nal al que me remito, y para que así conste a
los efectos oportunos y para su notificación a
Ruskan Lakonian, en ignorado paradero,
expido el presente, en Barcelona, a 23 de
febrero de 2007.

José Gallego Sánchez.

042007001105
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO NOTIFICACIÓN SENTENCIA

Doña Mª Jesús Ibáñez Antolín, Secretaria
judicial del Juzgado de Instrucción Nº 30, de
Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de Juicio Verbal de
Faltas bajo el número 956/2006-A, sobre
falta de hurto en los que con fecha 22 de
diciembre de 2006 se ha dictado sentencia,
cuyo fallo íntegramente establece:

«Que debo condenar y condeno a Abda-
llah Houichet y Djaafar Atmani, como auto-
res criminalmente responsables de una falta
tipificada en el artículo 623.1º del vigente
Código Penal, a la pena, a cada uno de ellos,
de un mes multa, con una cuota diaria de 3
EUR; así como al pago de las costas procesa-
les devengadas en la tramitación del presente
procedimiento.

Contra la presente resolución cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde su notificación, a resolver
por un Magistrado de la Audiencia Provincial
de Barcelona.

Así por esta mi Sentencia, juzgando defini-
tivamente en esta primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. Rubricado D. Juli
Solaz i Ponsirenas. Publicación. Rubricado
Dª Mª Jesús Ibáñez Antolín.»

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Abdallah Houichet,
actualmente en ignorado paradero, libro el
presente que firmo en Barcelona, a 8 de
febrero de 2007.

Mª Jesús Ibáñez Antolín.

042007001089
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO NOTIFICACIÓN SENTENCIA

Doña Mª Jesús Ibáñez Antolín, Secretaria
judicial del Juzgado de Instrucción Nº 30, de
Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de Juicio Verbal de

Faltas bajo el número 885/2006-C, sobre
abandono de jeringuillas en los que con
fecha 22 de diciembre de 2006 se ha dictado
sentencia, cuyo fallo íntegramente establece:

«Que debo condenar y condeno a Xhemal
Bakiu, como autor criminalmente responsa-
ble de una falta tipificada en el artículo 630
del vigente Código Penal, a la pena de un
mes multa a razón de una cuota diaria de tres
EUR, así como al pago de las costas procesa-
les devengadas en la tramitación del presente
procedimiento.

Contra la presente resolución cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde su notificación, a resolver
por un Magistrado de la Audiencia Provincial
de Barcelona.

Así por esta mi Sentencia, juzgando defini-
tivamente en esta primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. Rubricado D. Juli
Solaz i Ponsirenas. Publicación. Rubricado
Dª Mª Jesús Ibáñez Antolín.»

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Xhemal Bakiu,
actualmente en ignorado paradero, libro el
presente que firmo en Barcelona, a 8 de
febrero de 2007.

Mª Jesús Ibáñez Antolín.

042007001090
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO NOTIFICACIÓN SENTENCIA

Doña Mª Jesús Ibáñez Antolín, Secretaria
judicial del Juzgado de Instrucción Nº 30, de
Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de Juicio Verbal de
Faltas bajo el número 945/2006-A, sobre
falta de hurto en los que con fecha 22 de
diciembre de 2006 se ha dictado sentencia,
cuyo fallo íntegramente establece:

«Que debo absolver y absuelvo de los
hechos que le eran imputados a Hakim
Huossin; declarándose de oficio las costas
procesales devengadas en la tramitación del
presente procedimiento.

Contra la presente resolución cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde su notificación, a resolver
por un Magistrado de la Audiencia Provincial
de Barcelona.

Así por esta mi Sentencia, juzgando defini-
tivamente en esta primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. Rubricado D. Juli
Solaz i Ponsirenas. Publicación. Rubricado
Dª Mª Jesús Ibáñez Antolín.»

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Hakim Huossin,
actualmente en ignorado paradero, libro el
presente que firmo en Barcelona, a 21 de

febrero de 2007.
Mª Jesús Ibáñez Antolín.

042007001091
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO NOTIFICACIÓN AUTO
ARCHIVO

Doña Mª Jesús Ibáñez Antolín, Secretaria
judicial del Juzgado de Instrucción Nº 30, de
Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se han incoado Diligencias Previas
bajo el número 609/2007-A, sobre apropia-
ción indebida en los que se ha dictado auto
del tenor literal siguiente:

Diligencias previas Nº 609/2007.
Fecha de incoación: 13/02/2007.
R.General 772/2007.
Sección: A.

Descripción del hecho
Apropiación indebida.
«Auto de incoación y sobreseimiento pro-

visional por no constar acreditada la comi-
sión de delito. Barcelona, fecha �ut supra�.
Hechos

Único. - Los hechos arriba descritos y que
resultan de las actuaciones practicadas pre-
sentan características que hacen presumir la
posible existencia de una infracción penal.
Razonamientos jurídicos

Único. - Atendida la naturaleza y circuns-
tancia de tales hechos, es procedente incoar
Diligencias Previas y, concurriendo lo dis-
puesto en el artículo 779.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en relación con el
artículo 64l.1 de la mencionada Ley, debe
acordarse el sobreseimiento provisional de
las presentes Diligencias, notificando esta
resolución a quienes pudiera causar perjui-
cio, en el domicilio que consta en la denun-
cia, aunque no se hayan mostrado parte en la
causa, por correo certificado con acuse de
recibo; caso de resultar negativa, notifíquese
mediante edictos en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Parte dispositiva

S.Sº dijo: Incóense Diligencias Previas,
dando cuenta de su incoación al Ministerio
Fiscal y al mismo tiempo se decreta su sobre-
seimiento provisional, notificando esta reso-
lución a quienes pudieran causar perjuicio,
en el domicilio que consta en la denuncia,
aunque no se hayan mostrado parte en la
causa, por correo certificado con acuse de
recibo; caso de resultar negativa, notifíquese
mediante edictos en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.

Una vez sea firme esta resolución, archí-
vense las presentes actuaciones.

Lo manda y firma el Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de Instrucción de este Juzgado Juli Solaz
Ponsirenas; doy fe. Visto.

Diligencia. Seguidamente se registran con
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el número arriba reseñado y se cumple todo
lo demás acordado. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Karina Paola Rive-
ra, libro el presente que firmo en Barcelona,
a 20 de febrero de 2007.

Mª Jesús Ibáñez Antolín.

042007001092
A

Número 32, de Barcelona

EDICTO

El infrascrito Secretario del Juzgado de Ins-
truccion Número 32, de Barcelona,

Certifico: Que en los autos de Juicio de
Faltas número 28/2007 D, seguido en este
Juzgado, obra la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del siguiente
tenor:

«Sentencia: En la Ciudad de Barcelona, a
veintiuno de febrero de dos mil siete.

Vistos. Por el Ilmo. Sr. D. María Gabriela
Boldó Prats, Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción Número 32 de Barcelona los pre-
sentes autos de Juicio de faltas /28/2007-D,
por Amenaza, en el que son parte el Ministe-
rio Fiscal en representación de la acusación
pública, y David Izcara Requena, Xavier
Arteafga Valero.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libre-
mente a David Izcara Requena de los cargos
que le venían siendo imputados en el presen-
te juicio, declarando de oficio las costas cau-
sadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que con-
tra la misma pueden interponer recurso de
apelación mediante escrito de alegaciones
ante este mismo Juzgado, en el plazo de
cinco días a contar desde la fecha de la noti-
ficación.

Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada por el Sr. Juez que la sus-
cribe, estando celebrando audiencia pública,
por ante mi el secretario en el día de la
fecha, de lo que doy fe.»

Y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA a efectos de notificación a
David Izcara Requena, en ignorado paradero,
expido la presente en Barcelona a, 21 de
febrero de 2007.

El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001107
A

Número 32, de Barcelona

EDICTO

El infrascrito Secretario del Juzgado de Ins-
truccion Número 32, de Barcelona,

Certifico: Que en los autos de Juicio de
Faltas número 29/2007 D, seguido en este
Juzgado, obra la resolución cuyo encabeza-

miento y parte dispositiva son del siguiente
tenor:

«Sentencia: En la Ciudad de Barcelona, a
veintiuno de febrero de dos mil siete.

Vistos. Por el Ilmo. Sr. D. María Gabriela
Boldó Prats, Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción Número 32 de Barcelona los pre-
sentes autos de Juicio de faltas /29/2007-D,
por Amenaza, en el que son parte el Ministe-
rio Fiscal en representación de la acusación
pública, y Esteban González González,
Sebastián De Vega Alavedra.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libre-
mente a Esteban González González de los
cargos que le venían siendo imputados en el
presente juicio, declarando de oficio las cos-
tas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que con-
tra la misma pueden interponer recurso de
apelación mediante escrito de alegaciones
ante este mismo Juzgado, en el plazo de
cinco días a contar desde la fecha de la noti-
ficación.

Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada por el Sr. Juez que la sus-
cribe, estando celebrando audiencia pública,
por ante mi el secretario en el día de la
fecha, de lo que doy fe.

Y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA a efectos de notificación a
Esteban González González, en ignorado
paradero, expido la presente en Barcelona a,
21 de febrero de 2007.

El Secretario judicial (firma ilegible).

042007001108
A

Número 33, de Barcelona

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
DE SENTENCIA

Doña Blanca Urios Jover, Secretaria del
Juzgado de Instrucción Nº 33, de los de Bar-
celona,

Por el presente hago saber: Que ante este
Juzgado se siguen autos de juicio de faltas
bajo el nº 1009/06-A, sobre apropiación
indebida, en los que en fecha 18 de Enero de
2007 se ha dictado sentencia, cuyo Fallo
copiado íntegramente, dice:

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a
Mounir Mesnani, de los hechos denunciados,
declarando de oficio las costas causadas en
la presente instancia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra esta cabe interponer recurso
de apelación dentro de los cinco días
siguientes al de su notificación y ante este
Juzgado de Instrucción.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Mounir Mesnani,
actualmente en ignorado paradero, libro el

presente que firmo en Barcelona, a 15 de
febrero de 2007.

Blanca Urios Jover.

042007001093
A

Número 33, de Barcelona

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DESENTENCIA

Dña. Blanca Urios Jover, Secretaria del
Juzgado de Instrucción Número 33 de los de
Barcelona.

Por el presente hago saber: Que ante este
Juzgado se siguen autos de juicio de faltas
bajo el nº 931/06-D, sobre falta de lesiones
en agresión, en los que en fecha 14.12.06 se
ha dictado sentencia, cuyo Fallo copiado
íntegramente, dice:

Fallo: Que debo condenar y condeno a
José Luis Ferraz Marante como autor respon-
sable de dos falta de lesiones del artº 617-2
del C.P. a la pena de sesenta días multa a
razón de SEIS euros diarios, quedando sujeta
a una responsabilidad personal de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, así como a que indemnice a John
Tyler Wedge en la cantidad de 800 euros y a
Montserrat Radua Correa en la cantidad de
300 euros y con imposición de las costas del
juicio.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra esta cabe interponer recurso
de apelación dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación y ante este
Juzgado de Instrucción.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a José Luis Ferraz
Marante, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Barcelona a 23
de febrero de 2007.

Blanca Urios Jover.

042007001109
A
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA 
I INSTRUCCIÓ

Número 1, de Badalona

EDICTO PUBLICADO EN JUICIO
VERBAL DE FALTAS CON FALLO

Maria Ferre Gimeno, Secretaria judicial
del Juzgado de Instrucción Nº 1, de Badalona
(ant. IN-4),

Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de Juicio Verbal de
Faltas bajo el número 1550/2006, sobre aten-
tado en los que con fecha 25-11-06 se ha
dictado sentencia, cuyo fallo íntegramente
establece:

«Fallo: Que condeno a Maria Aroa Muñoz
Camuña, como responsable criminalmente
en concepto de autor de una falta de desobe-
diencia y respeto a la pena de 10 días de
multa a razón de 2 EUR diarios, y por una
falta de amenazas a la pena de 10 días de
multa a razón de 2 EUR diarios y aplicación
del artículo 53 del C.P que establece la res-
ponsabilidad subsidiaria de arresto de fin de
semana en caso de impago. y al pago de las
costas procesales causadas en juicio de fal-
tas.

Así por esta mi Sentencia cuya firmeza no
ha sido declarada y contra la que cabe inter-
poner recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona en el plazo de cinco
días de la que se llevara certificación a las
actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada que fue la
anterior sentencia dictada por la Sra. Juez de
este Juzgado, estando celebrando Audiencia
Pública. Yo la Secretaria doy fe.»

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Maria Aroa Muñoz
Camuña, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Badalona, a 13
de febrero de 2007.

Maria Ferre Gimeno.

052007000360
A

Número 3, de Badalona

EDICTO

Juzgado Primera Instancia Nº 3, de Bada-
lona (ant. CI-3).

Juicio 1221/2006 Procedimiento ordinario.
Parte demandante: Antonia Martínez

Romero.
Parte demandada: Herederos de Felix

Creixell Giralt.
Sobre Juicio Ordinario. Otros supuestos.
En el juicio referenciado se ha acordado

emplazar  a los ignorados herederos del
demandado Felix Creixell Giral. En atención
al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por auto
de 23.01.07 la señora Magistrado, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 156.4

y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presen-
te edicto para llevar a efecto la diligencia de
emplazamiento, haciéndoles saber que
deberán comparecer en el término de veinte
días, obrando en Secretaría copia de la
demanda y documentos acompañados a la
misma.

Badalona, 23 de enero de 2007.
La Secretaria judicial (firma ilegible).

052007000221
A

Número 3, de Badalona

EDICTOS

Doña Rosa María Sánchez Márquez,
Secretaria titular de este Juzgado de Instruc-
ción Nº Tres, de los de Badalona y su partido
judicial,

En los autos de Juicio seguidos en este Juz-
gado bajo el numero 391/2005A, se ha dicta-
do la Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice así:

«Sentencia. En la ciudad de Badalona, a
11/07/05.

La Sra. Dña. Araceli Monjo Monjo Magis-
trado Jueza del Juzgado de Instrucción Nº
Tres, de los de Badalona, ha visto y examina-
do los presentes autos, seguidos por Lesiones
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Oumar Sidibe como autor responsables de
una falta de lesiones condenándole, a la
pena de dos meses de multa con cuota diaria
de seis EUR, con responsabilidad personal
subsidiaria, caso de impago de un día de pri-
vación de libertad por cada dos cuotas impa-
gadas y a que indemnice a Teresa Fuentes en
la cantidad de 60 EUR. Todo ello con conde-
na en costas.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio
mando y firmo. Rubricado.

Publicación. La anterior Sentencia ha sido
leída y publicada en el mismo día de su
fecha por el Magistrado-Juez que la dicto,
estando celebrando Audiencia Publica, Doy
fe. Firmado. Rubricado.»

Y para que conste, y sirva de notificación
en forma a Oumar Sidibe que se encuentra
en ignorado paradero; expido el presente que
firmo en Badalona, a 20 de febrero de 2007.

Rosa María Sánchez Márquez.

052007000350
A

Número 6, de Badalona

EDICTO

Don Marcel Serra García, Secretario judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia Núme-
ro 6, de Badalona,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen
autos, bajo el número 1306/06-C de Expe-

diente de dominio reanudación del tracto
sucesivo, sobre la finca urbana: �Urbana.
Extensión de terreno en término de Badalona,
barrio de Sistrells, lugar Valldeguia, de cabi-
da ocho mil trescientos once metros cuadra-
dos, sita en la calle Estrella nº 27 bajos, antes
numerado con el nº 17 bajos, inscrita en el
Registro de Badalona nº 2 de Badalona, finca
nº 11656, folio 238, tomo 1069 del archivo,
libro 331, seguidos a instancia de D. Miguel
Tortajada Sánchez, representados por el Pro-
curador Merce Caba Samper, en el que por
resolución del día de la fecha, se ha acorda-
do llamar a D. Claudio Rivilla Fumanal, igno-
rados de Claudio Rivilla Fumanal, D. Celedo-
nio Herrero Guardiola, ignorados herederos
de D. Celedonio Herrero Guardiola así como
personas ignoradas a las que pueda perjudi-
car la inscripción pretendida para que en el
plazo de diez días puedan comparecer en el
expediente y alegar cuanto a su derecho con-
venga.

Y para que sirva de llamamiento en forma
para con D. Claudio Rivilla Fumanal, ignora-
dos herederos de Claudio Rivilla Fumanal, D.
Celedonio Herrero Guardiola, ignorados
herederos de D. Celedonio Herrero Guardio-
la y personas ignoradas, expido y firmo la
presente en la ciudad de Badalona, a 31 de
enero de 2007, que deberá fijarse en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en el
Ayuntamiento de Badalona, en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, así como en El Perió-
dico.

Badalona, 31 de enero de 2007.
Marcel Serra García.

052007000216
A

Número 5, de Cerdanyola del Vallès

EDICTE PUBLICAT EN JUDICI VERBAL 
DE FALTES AMB VEREDICTE

Inmaculada Delgado Álvarez, Secretària
judicial del Jutjat d�Instrucció Nº 5, de Cer-
danyola del Vallès,

Us faig saber: Que en aquest Jutjat es tra-
miten les actuacions de judici verbal de faltes
número 444/2006, sobre falta de furt, en les
quals amb data 20 de desembre de 2006 s�ha
dictat una sentència la decisió de la qual
estableix íntegrament:

«Que debo condenar y condeno a Cons-
tantin Marius Cirlogea y Bogdan Ionut Sta-
noiu, como autores cada uno de ellos de una
falta de hurto del artículo 623.1º del Código
Penal, a la pena de multa de 1 mes a razón
de 3 EUR de cuota diaria, con la responsabi-
lidad penal subsidiaria prevista en el art. 563
del C. Penal de un día de privación de liber-
tad para cada dos cuotas diarias de multa en
el caso de impago. Igualmente se le condena
a que abonen las costas del juicio.

Esta resolución no es firme, contra la
misma puede interponerse por las partes
recurso de apelación en este Juzgado en el
plazo de 5 días desde su notificación
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mediante escrito que deberá formalizarse de
acuerdo con lo establecido en el art. 795 de
la L. E. Crim.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Expedeixo aquest edicte perquè serveixi
de notificació en la forma legal per mitjà d�e-
dictes a Constantin Marius Cirlogea y Bogdan
Ionut Stanoiu, que actualment es troba en
parador ignorat.

Cerdanyola del Vallès, 23 de febrer de
2007.

Inmaculada Delgado Álvarez.

052007000359
A

Número 4, de Cornellà de Llobregat

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia Número 4,
de Cornellà de Llobregat.

Juicio 482/2005 Sección 3º División de la
herencia (art. 782 a 796 LEC).

Parte demandante: Montserrat Aznar
López.

Parte demandada: Leonardo Aznar López.
Sobre división de herencia.
En atención al desconocimiento del actual

domicilio o residencia de la parte demanda-
da, por providencia de 14 de febrero de 2007
el señor Juez, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado
la publicación del presente edicto, dicha pro-
videncia es del tenor literal siguiente:

«Providencia del Juez que la dicta: D/Dª
Yolanda Rios López. Lugar: Cornellà de Llo-
bregat. Fecha: 14 de febrero de 2007.

Dada cuenta; Por recibida la anterior
comunicación de la Agencia Tributaria, en
sentido negativo, únase a los autos de su
razón, y proveyendo de conformidad con lo
interesado por la actora, y habiendo resulta-
do infructuosas todas las actuaciones enca-
minadas a la averiguación el paradero del
demandado, tal y como es de ver en autos,
practíquese la diligencia de requerimiento
acordada en las actuaciones, por medio de
edictos que se publicarán en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, a cuyo fin, requiérase al
demandado Sr. Leonardo Aznar López, a fin
de que con carácter previo, a tramitar la soli-
citud de división judicial de herencia, que
presenta Doña Montserrat Aznar López, res-
pecto al patrimonio hereditario de su madre
Dña Maria López Gómez, manifieste si acep-
ta o repudia la herencia de su madre Dña
Maria López Gómez, por un término de
sesenta días, significándole que transcurrido
dicho plazo, si no manifestare nada respecto
de la herencia, se entenderá que repudia la
misma, y ello de conformidad con el art. 28
del Código de Successions de Catalunya.

Modo de impugnación: mediante recurso
de reposición ante este Juzgado, no obstante
lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El

recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco días hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso (artículos 451 y 452 de la LECn).

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. Siguen fir-
mas Jueza y Secretaria.»

Y para que sirva de requerimiento en legal
forma al demandado Sr. Leonardo Aznar
López, en ignorado paradero, se expide el
presente para su publicación en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, y en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en Cornellà de
Llobregat, a 14 de febrero de 2007.

La Secretaria Judicial (firma ilegible).

052007000310
A

Número 2, de l�Hospitalet 
de Llobregat

EDICTO

En el Juicio de faltas nº 121/2006, ha
recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Sentencia. Vistos por D. José Angel Martí
Vento, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2
de Hospitalet de Llobregat los autos de juicio
de faltas nº 121/06 seguidos contra Dña. Vir-
ginia Dotel Brea, iniciados por denuncia pre-
sentada por Dña. Alba Ortiz Sebastián, por
una presunta falta de hurto, habiendo inter-
venido el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Dña. Virginia Dotel Brea, como autora de
una falta de hurto prevista en el artículo
623.1 del Código Penal, a la pena de multa
de 30 días, con una cuota diaria de 2 EUR, y
al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes,
comunicándoles que no es firme y que con-
tra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación ante este Juzgado en el plazo de 5 días
desde su notificación, que se formalizará y
tramitará conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y cuyo conocimiento corresponderá
a la Audiencia Provincial de Barcelona.»

Y para que sirva de notificación en forma
a Dña. Virginia Dotel Brea, actualmente en
ignorado paradero, expido la presente en
l�Hospitalet de Llobregat, a 21 de febrero de
2007.

La Secretaria judicial (firma ilegible).

052007000357
A

Número 1, de Martorell

EDICTO

Nuria Cambra Espurz, Secretaria del Juz-
gado de Instrucción Nº 1, de Martorell,

Por el presente hago saber: Que en este

Juzgado se siguen autos de Juicio de Faltas
bajo el número 729/06, sobre falta de injurias
y amenazas en los que con fecha 21 de
noviembre de 2006se ha dictado sentencia,
cuyo contenido íntegramente establece:

«Absuelvo a D. José Manuel Delgado
Chicón de la acusación por una presunta
falta de injurias y amenazas, declarando las
costas de oficio.

Contra la presente resolución cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde su notificación por escrito
redactado con las formalidades establecidas
en el art. 790, párrafos 2 y 3 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para su resolución
ante la Iltrma. Audiencia Provincial de Barce-
lona.»

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Luis Miguel Aguila
Martínez, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Martorell, a 23
de febrero de 2007.

Nuria Cambra Espurz.

052007000355
A

Número 4, de Sabadell

EDICTO

Dª Rosa Ezequiel Montull, Secretario/a
Judicial del Juzgado de Primera Instancia
número 4 (ant.CI-6),

Hace saber que en los autos de cancela-
ción cargas y gravámenes número 1154/2005
Seccion:L, se ha dictado la siguiente senten-
cia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

«Sentencia.. En Sabadell, a 23 de enero de
2007.

Vistos por Doña Sonia Puig Faura, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 4 de Sabadell y su partido, los autos de
expediente de liberación de cargas y gravá-
menes seguidos con el nº 1154/2005 a ins-
tancia de Lool Residencial, S.L., representada
por el Procurador de los Tribunales D. Josep
Gubern Vives sobre cancelación de derecho
de fadiga y prelación constituido a favor de
D. José Guardia Rosiñol y derecho de habita-
ción constituido a favor de Dª María Rosiñol
Cuspinera y seguido contra los mismos y sus
causahabientes, o subrogados o ignorados
herederos, pronuncio la siguiente sentencia.

Fallo: Que estimando la solicitud deduci-
da por el Procurador de los Tribunales D.
Josep Gubern Vives en representación de
Lool Residencial, S.L. para la liberación de
las cargas y gravámenes por prescripción,
consistentes en un derecho de fadiga conce-
dido a favor de Francisco Molinas Nuda
constituido en escritura de compraventa
autorizada por el Notario de Barcelona D.
Miguel Martí Beya, inscrita el 22 de diciem-
bre de 1902, en el Tomo 413, libro 14, folios
225 y 219, Fincas 418 y 396, inscripciones
2ª y 4ª; Un arrendamiento concedido por la
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usufructuaria de la finca Dª María Rosiñol
Cuspinera a favor de su hijo José Guardia
Rosiñol y un derecho de habitación, que se
reservó para sí la arrendadora, según resulta
de la escritura otorgada ante el Notario de
Ripollet, D. Ignacio Muñoz, a 23 de agosto
de 1902, y que motivó en fecha 29 de octu-
bre del mismo año, la inscripción tercera de
la finca 396, al folio 246, al tomo 339, libro
12, que recaen sobre la finca rústica: pieza
de tierra campa secano y bosque situada en
Palau-solità i Plegamans, paraje llamado
Como de Sant Lluís que ocupa en junto una
superficie de cinco mil quinientos cuarenta y
nueve metros ochenta y cinco decímetros
cuadrados, poco o más o menos, o la que
contenga dentro de sus linderos. Lindante en
junto; a Oriente, con tierras del manso guar-
dia propiedad Francisco Molinas, mediante
el camino llamado del Carrer de Dalt y parte
con Jaime Padró, hoy sus herederos, median-
te camino que de caso Padró conduce a Igle-
sia de Plegamans; por Mediodía y Poniente,
con propiedad del Marqués de Sentmenat,
mediante en parte camino carretero que va
de la Estación de ferrocarril a la Iglesia y al
manso guardia y por el Norte, con propiedad
de Jaime Padró Fatjó, o sus sucesores, inscrita
al tomo 591, libro 21, folio 45, finca 463,
propiedad de la actora, debo acordar y
acuerdo ordenar la cancelación de las referi-
das cargas por prescripción, sin expresa
declaración de costas.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fis-
cal.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación en ambos efectos.

Firme esta resolución expídase testimonio
de la misma y entréguese a la parte solicitan-
te para que sirva de título para la cancela-
ción.

Expídase testimonio para unión a autos y
archívese el original en el libro de sentencia.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo,
mando y firmo, Doña Sonia Puig Faura,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 4 de Sabadell y su partido.»

Lo anteriormente inserto concuerda bien y
fielmente con su original el que me remito en
caso necesario, y para que sirva de notifica-
ción en legal forma a la parte demandada,
declarada en rebeldía y en ignorado paradero
Francisco Molinas Nuda y Jose Guardia
Rosiñol, firmo y expido el presente en Saba-
dell, a 27 de febrero de 2007.

Rosa Ecequiel Montull.

052007000424
A

Número 5, de Sabadell

EDICTO PUBLICADO EN JUICIO 
DE FALTAS CON FALLO

Carmen Serrano Cárdenas, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Instrucción Nº 5, de
Sabadell,

Por el presente hago saber: Que en este

Juzgado se siguen autos de Juicio de Faltas
bajo el número 2423/2006, sobre falta de
falta de hurto, y en cumplimiento de lo acor-
dado en dicho procedimiento se ha dictado
la sentencia de fecha 15 de enero de 2007
cuyo fallo íntegramente es el siguiente:

«Fallo: Absuelvo a don Zequiel Ballesta
Moreno y declaro las costas de oficio.

Contra la presente resolución, que se noti-
ficará a las partes, cabe recurso de apelación,
que habrá de interponerse por escrito ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días desde
su notificación (artículo 976 LECr).

Así lo mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación

en legal forma mediante edictos a Zequiel
Ballesta Moreno, actualmente en paradero
desconocido, mediante su publicación en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, expido y
firmo el presente en Sabadell, a 19 de febrero
de 2007.

Carmen Serrano Cárdenas.

052007000352
A

Número 5, de Sabadell

EDICTO PUBLICADO EN JUICIO 
DE FALTAS CON FALLO

Carmen Serrano Cárdenas, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Instrucción Nº 5, de
Sabadell,

Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de Juicio de Faltas
bajo el número 1212/2006, sobre falta de
falta de amenazas e insultos, y en cumpli-
miento de lo acordado en dicho procedi-
miento se ha dictado la sentencia de fecha 6
de octubre de 2006 cuyo fallo íntegramente
es el siguiente:

«Fallo: Absuelvo a D. Robert Cámara y
declaro las costas de oficio.

Contra la presente resolución, que se noti-
ficará a las partes, cabe recurso de apelación,
que habrá de interponerse por escrito ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días desde
su notificación (artículo 976 LECr).

Así lo mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación

en legal forma mediante edictos a Robert
Cámara Loscos, actualmente en paradero
desconocido, mediante su publicación en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, expido y
firmo el presente en Sabadell, a 16 de febrero
de 2007.

Carmen Serrano Cárdenas.

052007000353
A

Número 3, de Vic

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia Número 3,
de Vic.

Juicio 717/2005. Cancelación cargas y
gravámenes.

Parte demandante: Miguel Rodriguez Sala.
Parte demandada: -.
Sobre: Cancelación cargas y gravámenes.
Que en este Juzgado a instancia del Procu-

rador Sr. Arranz, en nombre y representación
de Miguel Rodriguez Sala, se tramita expe-
diente de liberación de gravámenes para su
cancelación en el Registro de la Propiedad 1
de Vic, afectante a la finca inscripción 3ª, de
fecha 17 de agosto de 1.877, al folio 118, del
Tomo 190, libro 4 de Folgueroles. En aten-
ción al desconocimiento del actual domicilio
o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de esta fecha el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto para que en el improrrogable
plazo de veinte días, puedan comparecer
para hacer alegaciones y oponerse si a su
derecho conviniere, parándole perjuicio en
derecho si no lo verifica.

Vic, 20 de enero de 2006.
La Secretaria judicial (firma ilegible).

052007000419
A
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JUTJATS SOCIALS

Número 1, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy, en
autos instruido por este Juzgado de lo Social,
a instancia de Siham Rabii contra F.G.S. y
Pitahouse Bar Turco, en reclamación de des-
pido, seguido con el número 65/07, se cita a
la mencionada empresa Nizar Wariach,
nombre comercial �PItahouse bar Turco� de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 12 de
abril de 2007, a las 10.15 horas de la maña-
na, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única con-
vocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 15 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial, María Doganoc de

León.

032007002576
A

Número 1, de Barcelona

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data 14 de febrer
de 2007, en les actuacions núm. 901/06, que
aquest Jutjat ha seguit a instància de Josefa
Mª Barranco Expósito, contra Vallesana de
Instalaciones y Montajes, S.L., per reclamació
de quantitat, se cita l�empresa esmentada,
Vallesana de Instalaciones y Montajes, S.L.,
de parador desconegut, perquè comparegui
davant la Sala Audiència d�aquest organisme,
situat a Rda. de Sant Pere, 41, 2a. planta, de
Barcelona, el dia 26 d�abril de 2007, a les
9.15 hores, per dur a terme l�acte de conci-
liació. Se li fa saber que, en el cas que no hi
hagi avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convo-
catòria, i hi podrà comparèixer amb els mit-
jans de prova de què intenti valer-se. El judici
no se suspendrà per la falta d�assistència de
la part demandada si ha estat citada i, en el
cas que no hi comparegui, se la podrà tenir
per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de procediment laboral.

Barcelona, 14 de febrer de 2007.
La Secretària judicial, Maria Doganoc de

León.

032007002579
A

Número 2, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha
31.01.2007, en autos instruido por este Juz-
gado de lo Social, a instancia de Siham
Arroussi, contra Barna Rabih S.L., Nazih
Wakkas y F.G.S., en reclamación de canti-
dad, seguido con el número 544/2006 se cita
a la empresa Barna Rabih, S.L., y Nazih Wak-
kas, ambos de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 2 de abril de 2007, a las 10.30 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 7 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial, Ma. Rosa Viñas

Escobedo.

032007002565
A

Número 2, de Barcelona

EDICTO

Según lo acordado en los autos núm.
849/06, seguidos en este Juzgado a instancia
de María Gómez González contra Pieceros
Textiles de Horta, S.L. en relación a reclama-
ción de cantidad por el presente se notifica a
Pieceros Textiles de Horta, S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presen-
tes autos en fecha 15-2-07, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:

«Fallo: Estimo la demanda interpuesta por
María Gómez González contra Pieceros Tex-

tiles de Horta, S.L y contra el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa), y condeno a Pie-
ceros Textiles de Horta, S.L a hacer pago a la
actora de la cantidad de tres mil ciento cua-
renta y un EUR y cuarenta y seis céntimos
(3.141,46 EUR), más sus intereses moratorios
al tipo del 10% anual, y absuelvo al Fogasa,
sin perjuicio de sus responsabilidades legales
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzga-
do por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes al
de la notificación del presente fallo, siendo
indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de
trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Español de Crédito, o presente aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe; depositando además la cantidad de
150,25 EUR en la cuenta de este Juzgado, y
sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el
recurso. Así, por ésta, mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 19 de febrero de
2007.

La Secretaria judicial (firma ilegible).

032007002758
A

Número 2, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha
18.01.2007 en autos instruido por este Juzga-
do de lo Social a instancia de Lidia Castillejo
Marco contra -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de
la Seguridad Social), -T.G.S.S.- (Tesorería
Gral. Seguridad Social), Mutua Ibermutuamur
y Multimedia Mobile Services, S.L. en recla-
mación de Incapacidad temporal por E.C.
seguido con el número 32/2007 se cita a la
mencionada empresa Multimedia Mobile
Services S.L. de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 26 de marzo de 2007, a las 10 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
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asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 5 de marzo de 2007.
La Secretaria judicial, Ma. Rosa Viñas

Escobedo.

032007003520
A

Número 4, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Según lo acordado en resolución de fecha
13 de febrero de 2007, en los autos 300/06,
seguidos en este Juzgado a instancia de Javier
Baiges Simón, Valentina Dionita Boboc,
Marta Capdevila Gelabert, Juan Antonio
Celaya Estudillo, Noemí Espinosa Garrido,
Neus Fernández Colomer, Ana Godoy Belan-
do, Mª José González Delgado, Catalina
González Hinojo, Dolores González Hinojo,
Mónica Herrera Colilles, Cristache Elizabet
Jiulian, Mª Mar Lapaco Montero, Julia Loren-
zo Alonso, Vicente Manuel Macia Gil, Caro-
lina Morales Giménez, Xavier Pitarch Farré,
Rosa María Salvador Moreno, Sonia Samsó
Nadal, Valentina Sánchez Flamarich, Mª Vic-
toria Tapia Ruiz, Carlos Vidal Lara, Inmacula-
da Vilches García, Felix Vives Xiol y Anghel
Iulian contra Iniciatives Culturals Xauxa S.L.,
Asociació Catalana d�Animadors de Lleure
Xauxas, S.L., Ajuntament del Prat de Llobre-
gat, Circuit Prat, S.L., Grups Asociats pel Tre-
ball Sociocultural, S.L., Fogasa y Tasca Ser-
veis d�Animació, S.L., en relación a reclama-
ción de cantidad, por el presente se cita a Ini-
ciatives Culturals Xauxa S.L., Tasca Serveis
d�Animació, S.L., Associació Catalana d�Ani-
madors de Lleure Xauxas, S.L., Circuit Prat,
S.L., y Grups Asociats pel Treball Sociocultu-
ral, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la Sala Audiencia de este Juz-
gado, sito en la Ronda San Pedro, 41, de Bar-
celona, el próximo día 2 de abril de 2007, a
las 9.55 horas de la mañana, para el acto de
conciliación.

Se advierte que si no hay avenencia, a
continuación habrá juicio en convocatoria
única, al cual habrá de comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse, y
que no se suspenderá el mismo si la parte
demandada no comparece una vez citada en
legal forma, sino que se la tendrá por confesa
en la Sentencia si la incomparecencia es
injustificada.

Esta citación se hace pública en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos oportu-
nos.

Barcelona, 13 de febrero de 2007.
El Secretario judicial, Jordi Prats Bonet.

032007002584
A

Número 4, de Barcelona

EDICTO

Según lo acordado en los autos núm.
531/2006, seguidos en este Juzgado a instan-
cia de Mercedes Boleda Fabro contra Noves
Alternatives Educatives, S.L., en relación por
reclamación de cantidad, por el presente se
notifica a Noves Alternatives Educatives, S.L.,
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:

«Sentencia número 380. En la ciudad de
Barcelona, a 14 de diciembre de 2006.

Visto por la Magistrada Juez Sra. María
Teresa Oliete Nicolás, titular del Juzgado de
lo Social nº 4 de esta capital, el presente jui-
cio promovido por la Sra. Mercedes Boleda
Fabro contra Noves Alternatives Educatives,
S.L., en materia de reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda inter-
puesta por la Sra. Mercedes Boleda Fabro
contra Noves Alternatives Educatives, S.L.,
condeno la empresa demandada Noves
Alternatives Educatives, S.L., a que abone a
la demandante la cantidad de 1.096,64
euros.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
no cabe interponer recurso de suplicación.»

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 15 de Febrero de
2007.

El Secretario judicial, Jordi Prats Bonet.

032007002707
A

Número 6, de Barcelona

EDICTO

Según lo acordado en los autos 648/06,
seguidos en este Juzgado a instancia de Eude
Primitivo Morales contra C. y B. Pineda SCP,
Jose Mata Pineda y Fondo de Garantía Sala-
rial en relación a Reclamación de cantidad
por el presente se notifica a C. Y B. Pineda
SCP y a Jose Mata Pineda, en ignorado para-
dero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 23/1/07, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:

«Sentencia núm. 18/07. En Barcelona, a
veintitrés de enero de dos mil siete.

Dña. Nuria Bono Romera, Magistrado-Juez

titular del Juzgado de lo Social Núm 6, de los
de Barcelona ha visto los presentes autos
seguidos en este Juzgado con el número
648/06 a instancia de Eude Primitivo Morales
contra C. Y B. Pineda SCP, José Mata Pineda,
Fogasa en reclamación por reclamación de
cantidad.

Recayendo la presente en base a los
siguientes:

Fallo: Que estimando la demanda inter-
puesta por Eude Primitivo Morales contra C.
y B. Pineda S.C.P., Jose Mata Pineda, conde-
no a la mencionadas demandadas C. y B.
Pineda, S.C.P. y a Jose Mata Pineda a abonar
a la parte actora la cantidad Total de
2.343�48euros por los conceptos señalados
en el Hecho Probado Segundo de la presen-
te, más los intereses legales de 10% anual
por mora al tratarse de débito salarial.

Así mismo absuelvo al Fondo de Garantía
Salarial sin perjuicio de su responsabilidad
conforme al artículo 33 del E.T.

Únase certificación de esta sentencia a la
causa y quede el original en el libro de sen-
tencias de este juzgado, notificándose a las
partes con la advertencia de que al no ser
firme, contra la misma cabe interponer recur-
so de suplicación conforme a la previsión del
artículo 189.1 de la L.P.L.

Así por esta mi sentencia, definitivamente
Juzgando en esta Instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Barcelona, a 16 de febrero de
2006.

La Secretaria, Maria Abigail Fernández
González.

032007002757
A

Número 7, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 19 de
febrero de 2007 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Eva Abril
Vico contra V.R. 15, S.L., Caimovil, S.L. y
Permea 2006, S.L. en reclamación de recla-
mación de cantidad seguido con el número
58/2007 se cita a la mencionada empresa
Permea 2006, S.L. de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala Audiencia
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 28 de marzo de 2007 a las
11.10 para celebrar el oportuno acto de con-
ciliación, significándole que, caso de no exis-
tir avenencia en tal acto, el juicio en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració de Justícia

17 / 3 / 2007 Núm. 66 / Pàg. 79

se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 19 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial, M. Luz Martín

García.

032007002678
A

Número 8, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 13-12-07,
en autos instruido por este Juzgado de lo
Social, a instancia de David Fisac Martínez
de Arévalo contra Logística Mon Nou, S.L.,
Manuel Márquez García y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación de cantidad, seguido
con el número 497/2006, se cita a la mencio-
nada empresa Logística Mon Nou, S.L., y a
Manuel Márquez García, de ignorado para-
dero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 4 de mayo de 2007, a
las 9.30 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que caso de incompare-
cencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 13 de febrero de 2007.
El Secretario judicial, Óscar Escribano Vin-

del.

032007002578
A

Número 8, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 22 de
febrero de 2007 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Juan Car-
los Pérez García contra J.P. Sostres i Refor-

mes, S.L. en reclamación de despido, seguido
con el número 3/2007 se cita a la menciona-
da empresa J.P Sostres i Reformes S.L de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 20 de
marzo de 2007 a las 12.45 horas de su
mañana para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 22 de febrero de 2007.
El Secretario judicial, Óscar Escribano Vin-

del.

032007003876
A

Número 10, de Barcelona

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data d�avui en les
actuacions núm. 97/07 que aquest Jutjat ha
seguit a instància d�Oriol Badia Campanera,
Angel Palacios García, Jaume Batlla Torrens,
Ramon Teixido Garcia, Eva Garcia Sánchez,
Julia Trenado Ramírez, Miguel Mustaros Buil,
Elena Planas Vilanova i Cristian Álvarez Pla-
nas, contra Comitronix, S.L. i -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial, per reclamació de quan-
titat, se cita l�empresa esmentada, Comitro-
nix, S.L., de parador desconegut, perquè
comparegui davant la Sala Audiències d�a-
quest organisme, situat a Rda. de Sant Pere,
52, 1a. planta, de Barcelona, el dia 20/3/07,
a les 10.20 hores, per dur a terme l�acte de
conciliació. Se li fa saber que, en el cas que
no hi hagi avinença en aquest acte, seguida-
ment es durà a terme el judici, en una única
convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els
mitjans de prova de què intenti valer-se. El
judici no se suspendrà per la falta d�assistèn-
cia de la part demandada si ha estat citada i,
en el cas que no hi comparegui, se la podrà
tenir per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Barcelona, 14 de març de 2007.
El Secretari judicial, Marc Verges Marín.

032007004131
A

Número 12, de Barcelona

EDICTO

Según lo acordado en los autos número
899/2006, seguidos en este Juzgado a instan-
cia de Paula Mena, contra Europea de Res-
tauració i Alimentació, S.L. y -F.G.S.- Fondo
de Garantía Salarial, en relación a despido,
por el presente se notifica a Europea de Res-
tauració i Alimentació, S.L. en ignorado para-
dero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 15-01-07, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:

«Así por este mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento sin
más trámite una vez firme esta resolución,
tomando debida nota en los libros correspon-
dientes.

Notifíquese a las partes la presente advir-
tiéndoles que contra la misma cabe interpo-
ner Recurso de Reposición ante este Juzgado
de lo Social en el plazo de cinco días conta-
dos a partir de la fecha de su notificación.

Así lo manda y firma el Magistrado Juez.»
Y para que sirva de notificación en forma

a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 14 de febrero de
2007.

La Secretaria judicial, María José Gimeno
Calvo.

032007002725
A

Número 13, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 25-01-07
en autos instruido por este Juzgado de lo
Social a instancia de Abderrachid Abarhoun
contra Fincas Tesa, S.L. en reclamación de
despido seguido con el número 53/07 se cita
a la mencionada empresa Fincas Tesa, S.L.
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 26-03-07
a las 11.05 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significán-
dole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio en única convocatoria, se cele-
brará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
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damente citada, y de que caso de incompare-
cencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 21 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial, Mercedes Llopis

Lucas.

032007002778
A

Número 18, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 14-2-07,
en autos instruido por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Hassan El Bout contra
F.C.C. Construcción, S.A., Niendors Corpora-
tion, S.L., Fomento de Construcciones y Con-
tratas, S.A., y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de cantidad, seguido con el
número 801/07, se cita a la mencionada
empresa Niendors Corporation, S.L., FCC
Construcción, S.A., de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala Audiencia
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 15 de mayo de 2007, a las 9.50
horas de la mañana, para celebrar el oportu-
no acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que caso de incompare-
cencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 14 de febrero de 2007.
El Secretario judicial, Jesús Solís Aragón.

032007002574
A

Número 18, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución del día de la fecha
en autos instruido por este Juzgado de lo
Social a instancia de Mutua S.A.T. contra
Antonio Ramírez Alvarez, Manuel Miñán
Pérez, -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la

Seguridad Social) y -T.G.S.S.- (Tesorería Gral.
Seguridad Social) en reclamación de Varios
en seguridad social seguido con el número
32/2007, se cita a la mencionada empresa
Manuel Miñán Pérez de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala Audiencia
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 14 de mayo de 2007 a las 10.50
horas de la mañana, para celebrar el oportu-
no acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que caso de incompare-
cencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 14 de febrero de 2007.
El Secretario judicial, Jesús Solis Aragón.

032007002702
A

Número 21, de Barcelona

EDICTE

Segons el que s�ha decidit en les actua-
cions núm. 582/2006 seguides en aquest Jut-
jat a instàncies d�Omar Walter Castro Contre-
ras contra M. Moreno Técnicas en Pintura,
S.L., Acciona Infraestructuras, S.A. i I+D Apli-
caciones Industriales, S.L., en relació amb
Demandes, amb aquest edicte es notifica a
M. Moreno Técnicas en Pintura, S.L., en
parador desconegut, la sentencia del dia 8-
02-07 dictada en aquestes actuacions.

La part dispositiva de la resolució diu lite-
ralment:

«Sentencia núm. 54 /07. Barcelona, vuit
de febrer del 2007.

Ramon Llena Miralles, Magistrat titular del
Jutjat Social nº 21 d�aquesta Ciutat, vistes les
actuacions nº 582/06, promogudes per Omar
Walter Castro Contreras contra M. Moreno
Técnicas en Pintura, S.L., Acciona Infraes-
tructuras, S.A. i I+D Aplicaciones Industria-
les, S.L., en reclamació per acomiadament; i
considerant els següents,

Atesos els anteriors antecedents, fets i
fonaments,

Decideixo: Refusar la demanda interposa-
da per Oscar Walter Castro Contreras contra
M. Moreno Técnicas en Pintura, S.L., i I + D
Aplicaciones Industriales, S.L., per tant,
declaro absolts els demandats de les preten-
sions aquí reclamades, per inexistència de
l�acomiadament denunciat.

Notifiqueu aquesta Sentencia a les parts,
feu-los saber que no es ferma, i que poden

interposar-hi Recurs de Suplicació davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini dels cinc dies següents a aques-
ta notificació, el qual s�haurà d�anunciar en
aquest Jutjat per escrit o per compareixença.

Per aquesta Sentencia ho pronuncio, mano
i signo.»

I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l�adreça de la
qual es desconeix, amb l�advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d�interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expe-
deixo aquest edicte a Barcelona, 13 de febrer
del 2007.

La Secretària judicial, Maria Isabel Gago
Gago.

032007002615
A

Número 21, de Barcelona

EDICTE

Segons el que s�ha decidit en les actua-
cions núm. 807/2006 seguides en aquest Jut-
jat a instàncies de Sandra Sanchez Padilla
contra Euroforming S.L., en relació amb
Demandes, amb aquest edicte es notifica a
Euroforming S.L., en parador desconegut, la
sentencia de data 9-02-07 dictada en aques-
tes actuacions.

La part dispositiva de la resolució diu lite-
ralment:

«Sentencia nº 58 /07. Barcelona, nou de
febrer del 2007.

Ramon Llena Miralles, Magistrat titular del
Jutjat Social nº 21 d� aquesta Ciutat, vistes les
actuacions nº 807/06, promogudes per San-
dra Sanchez Padilla contra Euroforming,S.L.,
en reclamació per quantitat; i considerant els
següents,

Atesos els anteriors antecedents, fets i
fonaments,

Decideixo: Acceptar la demanda interpo-
sada per Sandra Sanchez Padilla contra Euro-
forming, S.L., per tant, condemno a la
demandada empresa a abonar al demandant
la suma de 2.441,25 EUR pels conceptes de
la demanda, mes la suma de 264,60 EUR en
concepte de recàrrec per mora.

Notifiqueu aquesta Sentencia a les parts,
feu-los saber que no es ferma, i que poden
interposar-hi Recurs de Suplicació davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini dels cinc dies següents a aques-
ta notificació, el qual s�haurà d�anunciar en
aquest Jutjat per escrit o per compareixença.
Si el recurrent es demandat no afectat pel
benefici de justícia gratuïta, és indispensable
que acrediti haver garantit l�import de la con-
demna o consignar-la al Banc Espanyol de
Crèdit, oficina de Ronda de Sant Pere, 47 de
Barcelona, compte corrent nº
0604/0000/65/0807/06 de la que es titular
aquest Jutjat, i en tot cas haver efectuat un
dipòsit per recórrer, per import de 150,25
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euros, al compte nº 604/0000/69/0807/06 de
la mateixa Entitat bancària.

Per aquesta Sentencia ho pronuncio, mano
i signo.»

I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, l�adreça de la
qual es desconeix, amb l�advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d�interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expe-
deixo aquest edicte a Barcelona, 14 de febrer
del 2007.

La Secretària judicial, Maria Isabel Gago
Gago.

032007002634
A

Número 21, de Barcelona

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data 2-02-07 en
les actuacions núm. 78/2007 que aquest Jut-
jat ha seguit a instància d�Adoración Nieto
Agudo contra Fleques Tot Croisant, S.L. per
reclamació de quantitat, se cita l�empresa
esmentada, Fleques Tot Croisant, S.L., de
parador desconegut, perquè comparegui
davant la Sala Audiències d�aquest organis-
me, a Rda. de Sant Pere 52, 2ª planta de Bar-
celona, el dia 8 de maig de 2007, a les 9.10
hores, per dur a terme l�acte de conciliació.
Se li fa saber que, en el cas que no hi hagi
avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convo-
catòria, i hi podrà concórrer amb els mitjans
de prova de què intenti valer-se. El judici no
se suspendrà per la falta d�assistència de la
part demandada si ha estat citada deguda-
ment i, en el cas que no hi comparegui, se la
podrà tenir per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Barcelona, 16 de febrer de 2007.
La Secretària judicial, María Isabel Gago

Gago.

032007002689
A

Número 21, de Barcelona

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data 30-01-07 en
les actuacions núm. 66/2007 que aquest Jut-
jat ha seguit a instància de Juan Roure Abi-
zanda contra Policlínica del Vallés, Fundació
Privada, Pascual A. Vidal Fernández i Jordi
Safons Vilanova per reclamació de quantitat,

se cita l�empresa esmentada, Policlínica del
Vallés, Fundació Privada, Pascual A. Vidal
Fernández i Jordi Safons Vilanova, de para-
dor desconegut, perquè comparegui davant
la Sala Audiències d�aquest organisme, a
Rda. de Sant Pere 52, 2ª planta de Barcelona,
el dia 2 de maig de 2007 a les 11.00 hores,
per dur a terme l�acte de conciliació. Se li fa
saber que, en el cas que no hi hagi avinença
en aquest acte, seguidament es durà a terme
el judici, en una única convocatòria, i hi
podrà concórrer amb els mitjans de prova de
què intenti valer-se. El judici no se suspendrà
per la falta d�assistència de la part demanda-
da si ha estat citada degudament i, en el cas
que no hi comparegui, se la podrà tenir per
confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Barcelona, 16 de febrer de 2007.
La Secretària judicial, María Isabel Gago

Gago.

032007002690
A

Número 21, de Barcelona

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data 29-1-07 en
les actuacions núm. 40/2007 que aquest Jut-
jat ha seguit a instància de Shaoming Liu
contra Felime, S.A. per reclamació de quanti-
tat, se cita l�empresa esmentada, Felime, S.A.,
de parador desconegut, perquè comparegui
davant la Sala Audiències d�aquest organis-
me, a Rda. de Sant Pere 52, 2ª planta de Bar-
celona, el dia 16 d�abril de 2007 a les 9.30
hores, per dur a terme l�acte de conciliació.
Se li fa saber que, en el cas que no hi hagi
avinença en aquest acte, seguidament es
durà a terme el judici, en una única convo-
catòria, i hi podrà concórrer amb els mitjans
de prova de què intenti valer-se. El judici no
se suspendrà per la falta d�assistència de la
part demandada si ha estat citada deguda-
ment i, en el cas que no hi comparegui, se la
podrà tenir per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Barcelona, 14 de febrer de 2007.
La Secretària judicial, María Isabel Gago

Gago.

032007002691
A

Número 24, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 13 de
febrero de 2007 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Labib
Lharrak contra Bouziane Hadri en reclama-
ción de reclamación de cantidad seguido con
el número 63/2007 se cita a Bouziane Hadri
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 27 de
marzo de 2007 a las 10.40 horas de la maña-
na, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única con-
vocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 20 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial, Maria Antonia Pare-

llada Garrell.

032007002682
A

Número 24, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 5.2.2007
en autos instruido por este Juzgado de lo
Social a instancia de José María Cardeñosa
Cabello contra Geinder 2001 Construccio-
nes, S.L., Monastir Orient, S.L. y Disoas 41,
S.L. en reclamación de reclamación de canti-
dad seguido con el número 76/07 se cita a la
mencionada empresa Geinder 2001 Cons-
trucciones S.L. de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próxi-
mo día diez de abril de 2007, a las 10 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
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siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 19 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial, Maria Antonia Pare-

llada Garrell.

032007002684
A

Número 24, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 5.2.07 en
autos instruido por este Juzgado de lo Social
a instancia de José Solanilla Cerro contra
Geinder 2001 Construcciones, S.L., Monastir
Orient, S.L., Promotora Inmobiliaria Catalana
Laosa, S.L. y Disoas 41, S.L. en reclamación
de reclamación de cantidad seguido con el
número 77/07, se cita a la mencionada
empresa Geinder 2001 Construcciones S.L.
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día diez de
abril de 2007 a las 9.50 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de concilia-
ción, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única con-
vocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 19 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial, Maria Antonia Pare-

llada Garrell.

032007002685
A

Número 25, de Barcelona

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data 8.01.07 en
les actuacions núm. 895/06 que aquest Jutjat
ha seguit a instància de Miguel Angel Correas
Martínez contra M. Moreno, Técnicas en Pin-
tura, S.L., I + D Aplicaciones Integrales, S.L. i
Copisa, S.A. per reclamació de quantitat, se
cita l�empresa esmentada, I + D Aplicaciones
Integrales, S.L., de parador desconegut, per-
què comparegui davant la Sala Audiències
d�aquest organisme, a Rda. de Sant Pere, 52,
4a. planta, de Barcelona, el dia 21 de juny de

2007 a les 10.10 hores. per dur a terme l�acte
de conciliació. Se li fa saber que, en el cas
que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà concórrer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se.
El judici no se suspendrà per la falta d�as-
sistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Barcelona, 19 de febrer de 2007.
El Secretari en substitució, Santiago Cozar

García.

032007002683
A

Número 26, de Barcelona

CÉDULA DE CITACIÓN

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 6-2-07 en
autos instruido por este Juzgado de lo Social
a instancia de Fundación Laboral de la Cons-
trucción contra Construcciones y Pavimentos
Aroha S.L. en reclamación de reclamación de
cantidad seguido con el número 80/07 se cita
cautelarmente a la mencionada empresa
Construcciones y Pavimentos Aroha, SL de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 8 de mayo
de 2007 a las 9.30 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenen-
cia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se sus-
penderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

Barcelona, 19 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial, Carmen González

Sánchez.

032007002680
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
967/06, instruido por este Juzgado de lo
Social Número 30, de Barcelona, a instancia
de Gabinete Jurídico de CC.OO. contra
Hugo Sanahuja Machado, se notifica a Hugo
Sanahuja Machado, en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en
el indicado proceso, auto de ejecución, cuyo
tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva

Se acuerda despachar ejecución de la
Minuta de Honorarios presentada por D.Rosa
Martos Rodriguez, a cuyo efecto se decreta
embargo sobre bienes de la parte ejecutada
Hugo Sanahuja Machado con domicilio en
calle Pompeu Fabra n.39,entlo 3(Badalona)
en cuantía suficientes para cubrir la cantidad
de 225,00 EUR, en concepto de principal,
más la suma de 22,50 EUR que sin perjuicio
se fijan provisionalmente para gastos de cos-
tas que puedan devengarse. Sirviendo esta
resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado o del que
corresponda, quien practicara la diligencia
de embargo con sujección al orden y limita-
ciones legales y depositándose los bienes
embargados con arreglo a derecho (art. 592 y
siguientes de la L.E.C.), con la advertencia al
depositario de sus obligaciones (art. 252 y
435 C.Penal), pudiéndose recabar para todo
ello el auxilio de la Policía Judicial si fuere
preciso (arts. 443 y 45 L.O.P.J.)

Notifíquese la presente resolución a las
partes, adviértase al apremiado en los térmi-
nos de la misma.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Barcelona, 16 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

032007002621
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
162/2007, instruido por este Juzgado Social
número 30 de Barcelona, a instancia de
Miguel Vicente Cuvi Veloz contra Visal Cata-
lana, S.L., se notifica a dicha empresa, en
ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), la
resolución dictada en el indicado proceso en
fecha 6/2/2007, cuyo tenor literal en su parte
dispositiva dice:

«Procede ejecutar la sentencia firme indi-
cada en los antecedentes de hecho y al efec-
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to, vistas las circunstancias concurrentes en
las presentes actuaciones, procede declarar a
la ejecutada Visal Catalana, S.L. en situación
de insolvencia, con carácter provisional, por
el importe de 3.377,08.-EUR. y archivar las
actuaciones, previa anotación en el libro
correspondiente, sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nue-
vos bienes de la ejecutada.

Por razones de equidad, economía proce-
sal, racionalización del trabajo en la oficina
judicial y para facilitar al justiciable el acceso
al proceso de ejecución global de las distin-
tas reclamaciones sociales contra su deudor,
se acuerda la acumulación de la presente
ejecución a la originaria que se cita en el
antecedente tercero de la presente resolu-
ción, en la que se dictó la insolvencia provi-
sional de la ejecutada, debiéndose acordar y
ampliar en aquella los embargos y garantías
pertinentes, caso de existir o encontrarse
nuevos bienes de la deudora, para responder
de la nueva deuda.

Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles
que la presente resolución no es firme y que
contra la misma no cabe recurso alguno,
salvo el de oposición por el ejecutado dentro
de los diez días siguientes a su notificación
(arts. 551.2 y 556 de la L.E.C.)

Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las providencias y diligen-
cias que en adelante recaigan y cuantas cita-
ciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este juzgado.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma.»
Lo que se hace público por medio de BUT-

LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Barcelona, 6 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

032007002637
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
202/2007, instruido por este Juzgado de lo
Social Número 30, de Barcelona, a instancia
de Sonia Farano Keepin y Mª Angeles Martí-
nez García, contra Montajes P.L.V., S.L., se
notifica a Montajes P.L.V., S.L., en ignorado
paradero (artículo 59 L.P.L), la resolución
dictada por el Magistrado Juez de este Juzga-
do, Ilmo. Sr. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez
en fecha 14/2/07 en el indicado proceso,
cuyo tenor literal en su parte necesaria dice:
«Parte dispositiva

Procede ejecutar la sentencia firme indica-
da en los antecedentes de hecho, y al efecto,
vistas las circunstancias concurrentes en las

presentes actuaciones, procede declarar al
ejecutado Montajes P.L.V., S.L. en situación
de insolvencia, con carácter provisional por
el importe de 28.491,39 EUR y archivar las
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes de la ejecutada.

Por razones de equidad, economía proce-
sal, racionalización del trabajo en la oficina
judicial y para facilitar al justiciable el acceso
al proceso de ejecución global de las distin-
tas reclamaciones sociales contra su deudor,
se acuerda la acumulación de la presente
ejecución a la originaria que se cita en el
antecedente tercero de la presente resolu-
ción, en la que se dictó la insolvencia provi-
sional de la ejecutada, debiéndose acordar y
ampliar en aquella los embargos y garantías
pertinentes, caso de existir o encontrarse
nuevos bienes de la deudora, para responder
de la nueva deuda.

Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles
que la presente resolución no es firme y que
contra la misma no cabe recurso alguno,
salvo el de oposición por el ejecutado dentro
de los diez días siguientes a su notificación
(arts. 551.2 y 556 de la L.E.C.).

Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las providencias y diligen-
cias que en adelante recaigan y cuantas cita-
ciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Barcelona, 14 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

032007002721
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
416/2005, instruido por este Juzgado de lo
Social Número Treinta de Barcelona, a ins-
tancia de Abdelkader El Massaoudi y Abde-
louali Bouchaib, contra Gestcat Inver, S.L., se
notifica a Gestcat Inver, S.L., en ignorado
paradero (artículo 59 L.P.L), la resolución
dictada por el Magistrado Juez de este Juzga-
do, Ilmo. Sr. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez
en fecha auto de aclaración de fecha
21.06.05 en el indicado proceso, cuyo tenor
literal en su parte necesaria dice:

«Aclarar el auto de fecha 24.03.05 en la
ejecución n 416/2005 en el sentido de que
no es Gestcar Inver, S.L. sino que es Gestcat
Inver, S.L., manteniéndose el resto de la reso-
lución dictada íntegramente.

Líbrese el correspondiente oficio al regis-
tro correspondiente a fin de que faciliten los
datos de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial y adviértaseles
que la presente resolución no es firme y que
contra la misma podrán interponer recurso
de reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles (art. 452 L.E.C).

Lo manda y firma Enrique Jiménez-Asenjo
Gómez, el Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social de Barcelona.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Barcelona, 15 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

032007002722
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
416/2005, instruido por este Juzgado de lo
social número treinta de Barcelona, a instan-
cia de Abdelkader El Massaoudi y Abdelouali
Bouchaib, contra Gestcat Inver, S.L., se noti-
fica a Gestcat Inver, S.L., en ignorado parade-
ro (artículo 59 L.P.L), la resolución dictada
por el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo.
Sr. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez en fecha
auto de embargo de fecha 15.02.07 en el
indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte necesaria dice:

«Se acuerda el embargo de los vehículos
propiedad del apremiado que a continuación
se describen con referencia a sus datos de
identificación conocidos:

Nissan modelo Pick Up Camion Caja,
matrícula 2804BDR, con núm de bastidor
JN1AGGD22U0020205.

Chevrolet Blazer 4p 4., todo terreno matrí-
cula B-6156-WN, con núm de bastidor
1GNDT13W3XK144095.

Remítase mandamiento por duplicado al
Registro de Bienes Muebles del lugar de su
matriculación para anotación del embargo,
precinto y depósito de los mencionados vehí-
culos, solicitándose igualmente datos relati-
vos a su marca y modelo, así como descrip-
ción de posibles cargas.

Notifíquese a las partes la presente resolu-
ción, advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado en el plazo de cinco días, desde
el siguiente al de su notificación.

Lo pronuncia, manda y firma D. Enrique
Jiménez-Asenjo Gómez, el Magistrado Juez
del Juzgado de lo Social nº 30 de Barcelona.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos per-
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tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Barcelona, 15 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

032007002723
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
25/2007, instruido por este Juzgado de lo
Social Número Treinta de Barcelona, a ins-
tancia de Concepción Fernández García, Sil-
via Marcos Sancho, Anna Arrufat Pons, Rufi-
no Maldonado Perea y Víctor Manuel Felipe
García, contra Altior Reformas, S.L., se notifi-
ca a Altior Reformas, S.L., en ignorado para-
dero (artículo 59 L.P.L), la resolución dictada
por el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo.
Sr. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez en fecha
15 de febrero de 2.007 en el indicado proce-
so, cuyo tenor literal en su parte necesaria
dice:
«Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Altior Refor-
mas, S.L. en situación de insolvencia legal
total por importe de 63.392,92 EUR. Insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, y procédase al archivo de
las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del/de la ejecutado/a.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Barcelona, 15 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

032007002728
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
216/2004, instruido por este Juzgado de lo
Social Número Treinta de Barcelona, a ins-
tancia de Andrés Capilla Martín, contra Mar-
celino Martínez Arriaran, se notifica a Marce-
lino Martínez Arriaran, en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L), la resolución dictada por
el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo. Sr.
Enrique Jiménez-Asenjo Gómez en fecha
auto de insolvencia de fecha 5.02.07 en el

indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte necesaria dice:

«Procede declarar al ejecutado Marcelino
Martínez Arriaran en situación de insolvencia
legal total por importe de 20.893,39 EUR.
Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, y procédase al
archivo de las actuaciones previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del/de la ejecutado/a.

Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles
que contra esta resolución cabe recurso de
reposición ante este Juzgado dentro de los
cinco días hábiles siguientes a su notificación
(art. 451 de la LEC).»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Barcelona, 5 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

032007002731
A

Número 30, de Barcelona

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
132/2007, instruido por este Juzgado de lo
Social Número 30, de Barcelona, a instancia
de Jorge Eixarch Campillo, contra Represen-
taciones Yoma, S.L., se notifica a Representa-
ciones Yoma, S.L., en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L), la resolución dictada por
el Magistrado Juez de este Juzgado, Ilmo. Sr.
Enrique Jiménez-Asenjo Gómez en fecha
5.2.2007 en el indicado proceso, cuyo tenor
literal en su parte necesaria dice:

«Procede ejecutar la sentencia firme indi-
cada en los antecedentes de hecho, y al efec-
to, vistas las circunstancias concurrentes en
las presentes actuaciones, procede declarar
al ejecutado Representaciones Yoma, S.L. en
situación de insolvencia, con carácter provi-
sional por el importe de 18.684,95 EUR y
archivar las actuaciones previa anotación en
el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Por razones de equidad, economía proce-
sal, racionalización del trabajo en la oficina
judicial y para facilitar al justiciable el acceso
al proceso de ejecución global de las distin-
tas reclamaciones sociales contra su deudor,
se acuerda la acumulación de la presente
ejecución a la originaria que se cita en el
antecedente tercero de la presente resolu-
ción, en la que se dictó la insolvencia provi-
sional de la ejecutada, debiéndose acordar y
ampliar en aquella los embargos y garantías
pertinentes, caso de existir o encontrarse

nuevos bienes de la deudora, para responder
de la nueva deuda.

Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles
que la presente resolución no es firme y que
contra la misma no cabe recurso alguno,
salvo el de oposición por el ejecutado dentro
de los diez días siguientes a su notificación
(arts. 551.2 y 556 de la L.E.C.).

Adviértase al ejecutado notificado por
edictos que todas las providencias y diligen-
cias que en adelante recaigan y cuantas cita-
ciones deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Barcelona, 14 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

032007002733
A

Número 32, de Barcelona

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data 31/01/2007
en les actuacions núm. 10/07 que aquest Jut-
jat ha seguit a instància d�Orlando Biquilna
Betchigue, contra Crearq Diseño y Construc-
ción S.L. i Diego Sánchez Gauto, per aco-
miadament, se cita l�empresa Creaq Diseño y
Construcción S.L. y a Diego Sánchez Gauto,
de parador desconegut, perquè comparegui
davant la Sala Audiències d�aquest organis-
me, situat a Girona, 2, 5a. planta, de Barcelo-
na, el dia 22/03/2007 a les 12.15 hores, per
dur a terme l�acte de conciliació. Se li fa
saber que, en el cas que no hi hagi avinença
en aquest acte, seguidament es durà a terme
el judici, en una única convocatòria, i hi
podrà comparèixer amb els mitjans de prova
de què intenti valer-se. El judici no se sus-
pendrà per la falta d�assistència de la part
demandada si ha estat citada i, en el cas que
no hi comparegui, se la podrà tenir per con-
fessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Barcelona, 13 de març de 2007.
El Secretari judicial, Luis Jesús Martín Sán-

chez.

032007004022
A



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració de Justícia

17 / 3 / 2007 Núm. 66 / Pàg. 85

Número 2, de Granollers

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
79/06, instruido por este juzgado de lo social
número 2 de Granollers a instancia de Achraf
Jaouhari contra Construcciones y Reformas
Hagar, S.L, se notifica a Construcciones y
Reformas Hagar, S.L, en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en
el indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Construc-
ciones y Reformas Hagar, S.L en situación de
insolvencia legal por importe de 1.080 euros.
Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, y procédase al
archivo de las actuaciones previa anotación
en el libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del/de la ejecutado/a.

Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de reposi-
ción en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.

Una vez firme, líbrese y entréguese certifi-
cación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Lo acuerda, manda y firma Magistrado
Juez Manuel Llanas Sala; doy fe.

El Magistrado Juez. Secretaria en sustitu-
ción»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Granollers, 13 de febrero de 2007.
La Secretaria en sustitución (firma ilegible).

032007002594
A

Número 1, de Mataró

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data d�avui, en les
actuacions núm. 49/2007 que en aquest Jut-
jat se segueixen a instància del Sr. Williams
Morton Arrander contra Sr. Sergio Navarro
Abad, Sr. David Navarro Abad, Grues Homs,
S.A. i Fondo de Garantía Salarial, per recla-
mació de quantitat, se cita als demandats Ser-
gio Navarro Abad i David Navarro Abad, de
parador desconegut, perquè comparegui
davant la Sala Audiència d�aquest organisme,
a l�edifici dels Jutjats de Mataró, situat a la
Plaça Francisco Tomás y Valiente, s/n, el dia
11 d�abril de 2007, a les 10.00 hores, per dur
a terme l�acte de conciliació. Se li fa saber
que, en el cas que no hi hagi avinença en

aquest acte, seguidament es durà a terme el
judici, en una única convocatòria, i hi podrà
concórrer amb els mitjans de prova de què
intenti valer-se. El judici no se suspendrà per
la falta d�assistència de la part demandada si
ha estat citada degudament i, en el cas que
no hi comparegui, se la podrà tenir per con-
fessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de procediment laboral.

Mataró, 15 de febrer de 2007.
La Secretària judicial, Silvia Santana Lena.

032007002572
A

Número 1, de Mataró

EDICTE

Silvia Santana Lena, secretaria judicial del
Jutjat Social Núm. 1, de Mataró,

Faig saber: Que en aquest Jutjat es trami-
ten les actuacions d�executòria núm. 93/2006
que se segueixen a instàncies del Sr. Djillali
Sadouki contra Promociones Arrages 2002,
SL en parador desconegut, en les quals s�ha
el magistrat jutge Sr. Jaume Gonzalez Calvet
ha dictat una resolució qua seva part disposi-
tiva diu: � Uniu les comunicacions anteriors
a les actuacions. Atès el resultat negatiu deri-
vat de l�esbrinament de béns de l�executada,
i d�acord amb el que disposa l�article 274 de
la Llei de procediment laboral, prèvia a la
declaració d�insolvència en aquestes actua-
cions, doneu audiència a la part executant i
al Fondo de Garantia Salarial, per un termini
comú de 15 dies, perquè puguin instar la
pràctica de les diligències que convinguin al
seu dret i designin nous béns propietat de l�e-
xecutada.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
feu-los saber que no és ferma i que hi poden
interposar recurs de reposició en contra en
aquest Jutjat en el termini de cinc dies hàbils.

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo. El
Magistrat Jutge �

I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a l�executat, l�adreça de la qual es des-
coneix, amb l�advertiment que les notifica-
cions següents, tret que tinguin la forma d�in-
terlocutòria o sentència, es faran al Jutjat, i
perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, expedeixo aquest edicte a Mataró,
14 de febrer de 2007.

Silvia Santana Lena.

032007002598
A

Número 1, de Mataró

EDICTE

Silvia Santana Lena, secretaria judicial del
Jutjat Social Núm. 1, de Mataró,

Faig saber: Que en aquest Jutjat es trami-
ten les actuacions d�executòria núm. 14/2007
que se segueixen a instàncies del Jorge Luis
Zambrano Valencia, Luis Eduardo Rosero
Flores i Jorge Alfredo Mendoza Aguilar con-
tra Car-Man Arenys, SL en parador descone-
gut, en les quals s�ha el magistrat jutge Sr.
Jaume Gonzalez Calvet ha dictat una resolu-
ció qua seva part dispositiva diu: Executar el
títol executiu indicat als fets d�aquesta resolu-
ció per un principal total de 28.045,24 EUR i
per 2.804,52 EUR per als interessos provisio-
nals (article 576 Llei d�enjudiciament civil) i
2.804,52 EUR per a les costes provisionals
(article 249 de la Llei de procediment labo-
ral) contra els béns propietat de Car-Man
Arenys, SL.

En conseqüència, embargueu béns de la
part demandada en quantitat suficient per
cobrir les quantitats que es reclamen.

Per tal d�esbrinar bèns propietat de l�exe-
cutada, consulteu telemàticament la base de
dades de l�Agencia Tributaria, de la Prefectu-
ra de Trànsit on consta que l�executada no té
béns susceptibles d�embargament, i respecte
de la TGSS, l�empresa consta d�alta. Lliureu,
tanmateix, un ofici al Servicio de Indices de
la Propiedad i amb el seu resultat decidiré el
que sigui procedent.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
al Fons de Garantia Salarial. Requeriu i
advertiu la part constreta en els termes d�a-
questa resolució. Feu-li saber que aquesta
resolució no és ferma i que s�hi pot interposar
recurs de reposició en aquest Jutjat en el ter-
mini de cinc dies hàbils, o que la persona
constreta s�hi pot oposar en el mateix termini,
tret de quan no se�n conegui el domicili o se
n�ignori el parador. En aquest cas, l�oposició
es pot formular en el termini de nou dies des
de la notificació per edictes d�aquesta interlo-
cutòria. Advertiu a la part executada notifica-
da per edictes que, en endavant, les provi-
sions que es dictin i les citacions que se li
hagin de fer, se li notificaran en aquest Jutjat.
Així ho disposo, ho mano i ho signo. Magis-
trat Jutge

I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a l�executat, l�adreça de la qual es des-
coneix, amb l�advertiment que les notifica-
cions següents, tret que tinguin la forma d�in-
terlocutòria o sentència, es faran al Jutjat, i
perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, expedeixo aquest edicte a Mataró,
14 de febrer de 2007.

Silvia Santana Lena.

032007002599
A
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Número 1, de Mataró

EDICTE

Silvia Santana Lena, Secretaria judicial del
Jutjat Social Núm. 1, de Mataró,

Faig saber: Que en aquest Jutjat es trami-
ten les actuacions d�executòria núm.
157/2006 que se segueixen a instàncies del
Sr. Eloy Delgado Quintana contra Construc-
cions i Obres Les Farreres, S.L. en parador
desconegut, en les quals s�ha el magistrat
jutge Sr. Jaume González Calvet ha dictat
una resolució qua seva part dispositiva diu:
�Disposo: Executar el títol executiu indicat
als fets d�aquesta resolució per un principal
total de 10.383,40 EUR i per 1.038,34 EUR
per als interessos provisionals (article 576
Llei d�enjudiciament civil) i 11.038,34 EUR
per a les costes provisionals (article 249 de la
Llei de procediment laboral) contra els béns
propietat de Construccions i Obres Les Farre-
res.

En conseqüència, embargueu béns de la
part demandada en quantitat suficient per
cobrir les quantitats que es reclamen.

Per tal d�esbrinar béns propietat de l�exe-
cutada, s�ha consultat telemàticament les
bases de dades de la Tresoreria General de la
Seguretat Social, de l�Agència Tributària i de
la Prefectura de Trànsit i consta que la part
executada està en situació de baixa i consta
que no disposa de béns susceptibles d�em-
bargament Tanmateix, lliureu un ofici Servi-
cio de Indices de la Propiedad i amb el seu
resultat decidiré el que escaigui.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
al Fons de Garantia Salarial. Requeriu i
advertiu la part constreta en els termes d�a-
questa resolució. Feu-li saber que aquesta
resolució no és ferma i que s�hi pot interposar
recurs de reposició en aquest Jutjat en el ter-
mini de cinc dies hàbils, o que la persona
constreta s�hi pot oposar en el mateix termini,
tret de quan no se�n conegui el domicili o se
n�ignori el parador. En aquest cas, l�oposició
es pot formular en el termini de nou dies des
de la notificació per edictes d�aquesta interlo-
cutòria. Advertiu a la part executada notifica-
da per edictes que, en endavant, les provi-
sions que es dictin i les citacions que se li
hagin de fer, se li notificaran en aquest Jutjat.

Es té per designat el Gabinet Jurídic del
Sindicat CCOO. Així ho disposo, ho mano i
ho signo. Magistrat Jutge

I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a l�executat, l�adreça de la qual es des-
coneix, amb l�advertiment que les notifica-
cions següents, tret que tinguin la forma d�in-
terlocutòria o sentència, es faran al Jutjat, i
perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, expedeixo aquest edicte a Mataró,
15 de febrer de 2007.

Silvia Santana Lena.

032007002601
A

Número 1, de Mataró

EDICTE

D�acord amb el que el Magistrat Jutge ha
decidit en les actuacions núm. 3/2007 que se
segueixen en aquest Jutjat a instàncies del Sr.
Francisco Sánchez López contra Doybel,
S.C.C.L., en matèria execució de reclamació
de quantitat, amb aquest edicte es notifica a
Doybel, S.C.C.L. en parador desconegut, la
del dia 31.01.2007 dictada en aquestes
actuacions. La part dispositiva de la resolució
diu literalment:

«Disposo: declarar la part executada Doy-
bel, S.C.C.L. en situació d�insolvència total,
amb caràcter provisional per l�import de
8.811,17 EUR de principal, de 881,12 EUR
d�interessos i de 881,12 EUR de costes. S�han
d�arxivar les actuacions amb l�anotació prè-
via al llibre corresponent, i sense perjudici de
continuar l�execució si en el futur es conei-
xen nous béns de la part executada.

Publiqueu aquesta declaració en el Butlletí
Oficial del Registre Mercantil i a tal efecte
lliureu el corresponent edicte.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
al Fons de Garantia Salarial i feu-los saber
que aquesta resolució no és ferma i que s�hi
pot interposar recurs de reposició en contra
en el termini de cinc dies hàbils en aquest
Jutjat. Així mateix, la part executada s�hi pot
oposar en el mateix termini, tret que la seva
adreça no sigui coneguda o s�ignori el seu
parador. En aquest darrer cas s�hi pot oposar
en el termini màxim de nou dies des de la
notificació per mitjà d�edictes d�aquesta
interlocutòria.

Advertiu a la part executada notificada per
mitjà d�edictes que totes les provisions i
diligències que es dictin en endavant i totes
les citacions que se li hagin de fer se li notifi-
caran en les estrades d�aquest Jutjat.»

I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, l�adreça de la
qual es desconeix, amb l�advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d�interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expe-
deixo aquest edicte a Mataró, 16 de febrer de
2007.

La Secretària judicial, Silvia Santana Lena.

032007002668
A

Número 1, de Mataró

EDICTE

D�acord amb el que el Magistrat Jutge ha
decidit en les actuacions núm. 599/2006 que
se segueixen en aquest Jutjat a instàncies del
Sr. Assane Balde contra Azeddine Fakihi i
Fondo de Garantía Salarial, en matèria de
reclamació de quantitat, amb aquest edicte
es notifica a Azzeddine Fakihi en parador
desconegut, la sentència del dia 6.2.2007
dictada en aquestes actuacions.

La part dispositiva de la resolució diu lite-
ralment:

«Estimar la demanda presentada pel Sr.
Assane Balde -NIE X6399215V- en contra
l�empresa del Sr. Azeddine Fakihi. -NIF
X2628227V- i en contra del Fondo de
Garantía Salarial, i condemnar l�empresari
demandat al pagament de la quantitat de
2.258,51 EUR, en concepte de salaris, més la
suma de 225,85 EUR, en concepte d�interès
per mora.

Absolc el Fondo de Garantía Salarial de
les peticions de la demanda, sense perjudici
de la responsabilitat legal subsidiària que es
pugui derivar de la present resolució, d�acord
amb allò previst a l�article 33 ET.

Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que s�hi pot
interposar en contra recurs de suplicació a la
Sala Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en els cinc dies següents a
aquesta notificació. En cas que es presenti
recurs, cal anunciar-lo en aquest Jutjat, per
escrit o en compareixença, i és indispensa-
ble, si el recurrent és l�empresa que aporti
aval bancari o mostri el resguard acreditatiu
d�haver consignat en aquest Jutjat en el
compte corrent núm. 0441-0000-60-0599-06
de l�entitat bancària Banesto, oficina 2031, la
quantitat objecte de la condemna i, a més,
que acrediti haver efectuat el dipòsit de
150,25 EUR en el mateix compte corrent. Els
dos ingressos s�han d�efectuar per separat.

Si un cop notificada aquesta resolució a
les parts no s�anuncia recurs de suplicació en
el termini establert i, per tant, la sentència
esdevé ferma, arxiveu aquestes actuacions.

Així ho pronuncio, ho mano i ho jutjo.»
I perquè serveixi de notificació en la forma

legal a la persona esmentada, l�adreça de la
qual es desconeix, amb l�advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma d�interlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expe-
deixo aquest edicte a Mataró, 6 de febrer de
2007.

La Secretària judicial, Silvia Santana Lena.

032007002672
A

Número 1, de Mataró

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data 15.02.07 en
les actuacions núm. 485/2006 que en aquest
Jutjat se segueixen a instància del Sr. Deepak
Suresh Nanwani i Sr. Jordi Plens Grediaga
contra Tactyc Outsourcing Comercial, S.L.,
Sr. Jordi Santa Tormo i Fons de Garantía Sala-
rial per reclamació de quantitat, se cita l�em-
presa esmentada, Tactyc Outsourcing Comer-
cial, S.L. i Sr. Jordi Santa Tormo, de parador
desconegut, perquè comparegui davant la
Sala Audiències d�aquest organisme, a l�edifi-
ci dels Jutjats de Mataró, situat a la Plaça
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Francisco Tomás y Valiente, s/n, el dia 26 de
març de 2007 a les 10.45 hores, per dur a
terme l�acte de conciliació. Se li fa saber que,
en el cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, seguidament es durà a terme el judici,
en una única convocatòria, i hi podrà concó-
rrer amb els mitjans de prova de què intenti
valer-se. El judici no se suspendrà per la falta
d�assistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Mataró, 16 de febrer de 2007.
La Secretària judicial, Silvia Santana Lena.

032007002812
A

Número 1, de Mataró

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data d�avui en les
actuacions núm. 79/2007 que en aquest Jut-
jat se segueixen a instància del Sr. Ismael
Sánchez Romano, Sr. José Luis Flores Cabrera
i Sr. Francisco Sánchez Romano contra Car-
Man Arenys, SL, David Sánchez Romano,
Susana Rubiño Guerrero i Fondo de Garantía
Salarial per acomiadament, se cita l�empresa
esmentada, Sr. David Sánchez Romano i la
Sra. Susana Rubiño Guerrero, de parador
desconegut, perquè comparegui davant la
Sala Audiències d�aquest organisme, a l�edifi-
ci dels Jutjats de Mataró, situat a la Plaça
Francisco Tomás y Valiente, s/n, el dia 11
d�abril de 2007 a les 11.15 hores, per dur a
terme l�acte de conciliació. Se li fa saber que,
en el cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, seguidament es durà a terme el judici,
en una única convocatòria, i hi podrà concó-
rrer amb els mitjans de prova de què intenti
valer-se. El judici no se suspendrà per la falta
d�assistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Mataró, 5 de març de 2007.
La Secretària judicial, Silvia Santana Lena.

032007003458
A

Número 1, de Mataró

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data 28.02.07 en
les actuacions núm. 75/2007 que en aquest
Jutjat se segueixen a instància del Sr. Ahmed
Yekhleff contra Ofibest de Bofarull, S.L. i
Fons de Garantía Salarial per reclamació de
quantitat, se cita l�empresa esmentada, Ofi-
best de Bofarull, S.L., de parador desconegut,
perquè comparegui davant la Sala Audièn-
cies d�aquest organisme, a l�edifici dels Jutjats
de Mataró, situat a la Plaça Francisco Tomás
y Valiente, s/n, el dia 26 de març de 2007 a
les 10.30 hores, per dur a terme l�acte de
conciliació. Se li fa saber que, en el cas que
no hi hagi avinença en aquest acte, seguida-
ment es durà a terme el judici, en una única
convocatòria, i hi podrà concórrer amb els
mitjans de prova de què intenti valer-se. El
judici no se suspendrà per la falta d�assistèn-
cia de la part demandada si ha estat citada
degudament i, en el cas que no hi compare-
gui, se la podrà tenir per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Mataró, 28 de febrer de 2007.
La Secretària judicial, Silvia Santana Lena.

032007003459
A

Número 1, de Mataró

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data d�avui en les
actuacions núm. 59/2007 que en aquest Jut-
jat se segueixen a instància de Ziara Rodrigo
Lliso contra SAT Mutua, Adan & Ros, S.L.,
Institut Nacional de la Seguretat Social i Tre-
soreria General de la Seguretat Social per
incapacitat temporal per M.C., se cita l�em-
presa esmentada, Adan & Ros, SL, de parador
desconegut, perquè comparegui davant la
Sala Audiències d�aquest organisme, a l�edifi-
ci dels Jutjats de Mataró, situat a la Plaça
Francisco Tomás y Valiente, s/n, el dia 19 de
març de 2007 a les 10.10 hores, per dur a
terme l�acte de conciliació. Se li fa saber que,
en el cas que no hi hagi avinença en aquest
acte, seguidament es durà a terme el judici,
en una única convocatòria, i hi podrà concó-
rrer amb els mitjans de prova de què intenti
valer-se. El judici no se suspendrà per la falta
d�assistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret

de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Mataró, 8 de març de 2007.
La Secretària judicial, Silvia Santana Lena.

032007004104
A

Número 2, de Mataró

EDICTE

Segons el que s�ha decidit en aquestes
actuacions núm. 507/2006, seguides en
aquest Jutjat a instàncies de D. Muhammad
Akran contra Fogasa i Construcciones Danas
2005, SL, en relació amb reclamació de
quantitat, amb aquest edicte es notifica a
Construcciones Danas 2005, SL, en parador
desconegut, la resolució dictada en aquestes
actuacions del dia 16-2-07.

La resolució diu literalment:
«Interlocutòria núm. 57/07 del Magistrat

Jutge Antonio Valdivia Milla. Mataró, 16 de
febrer de 2007.
Fets

Primer. - El dia 19-9-06 es va registrar en
aquest Jutjat la demanda de D. Muhammad
Akran contra Fogasa i Construcciones Danas
2005, SL per reclamar quantitat. S�assenyala
per fer l�acte de conciliació i el judici el dia
de la data.

Segon. - El dia i a l�hora assenyalats i un
cop avisades les parts, no hi compareix la
part actora, tot i estar citada de forma legal,
segons consta acreditat a les actuacions, i no
al·lega cap causa que justifiqui la seva
incompareixença.
Raonaments jurídics

Primer. - Atesa la incompareixença de la
part actora als actes per als quals s�havia
assenyalat el dia de la data, és procedent,
segons l�article 83.2 del text articulat de la
Llei de procediment laboral, tenir-la per
desistida de la seva demanda i, en con-
seqüència, arxivar les actuacions.
Part dispositiva

Disposo: Tenir per desistida de la seva
demanda la part actora i arxivar les actua-
cions sense cap altre tràmit.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
feu-los saber que no és ferma i que s�hi pot
interposar recurs de reposició davant aquest
Jutjat en el termini dels cinc dies hàbils
següents a la seva notificació.

Així ho disposo, ho mano i ho signo.
Diligència. Seguidament es dóna compli-

ment al que s�ha decidit i es notifica aquesta
resolució a les parts.»

I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, l�adreça de la
qual es desconeix, amb l�advertiment que les
notificacions successives, tret que tinguin la
forma d�interlocutòria o sentència, es faran
en estrades, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents,
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expedeixo aquest edicte a Mataró, a 16 de
febrer de 2007.

La Secretària judicial, Almudena Ortiz
Martín.

032007002669
A

Número 2, de Mataró

EDICTE DE CITACIÓ

Per mitjà d�aquest edicte, que s�ha dictat
en virtut de la resolució de data d�avui en les
actuacions núm. 543/06 que aquest Jutjat ha
seguit a instància de Cristina Cano Lara i
Nora Cano Lara, contra Diseños Riz-El S.L.,
Jorge Ballus Galeote, Elena Ballus Galeote i
Fondo de Garantía Salarial, per acomiada-
ment, se cita l�empresa esmentada, Diseños
Riz-El SL, de parador desconegut, perquè
comparegui davant la Sala Audiències d�a-
quest organisme, el dia 27 d�abril de 2007, a
les 12.00 hores, per dur a terme l�acte de
conciliació. Se li fa saber que, en el cas que
no hi hagi avinença en aquest acte, seguida-
ment es durà a terme el judici, en una única
convocatòria, i hi podrà comparèixer amb els
mitjans de prova de què intenti valer-se. El
judici no se suspendrà per la falta d�assistèn-
cia de la part demandada si ha estat citada i,
en el cas que no hi comparegui, se la podrà
tenir per confessa.

Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les notifi-
cacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma d�interlocutòria o
sentència, d�acord amb el que preveu l�arti-
cle 59 de la Llei de Procediment Laboral.

Mataró, 19 de febrer de 2007.
La Secretària judicial, Almudena Ortiz

Martín.

032007002670
A

Número 1, de Sabadell

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
190/2005 instruido por este Juzgado de lo
Social Número 1, de Sabadell, a instancia de
Miguel Angel Luna Marquez contra Vayris,
S.A., se notifica a Vayris, S.A., en ignorado
paradero (artículo 59 L.P.L.), la resolución
dictada en el indicado proceso, cuyo tenor
literal en su parte dispositiva dice:

«Se acuerda: Procede ejecutar a Vayris,
S.A., por un principal de 1.747,01 EUR, más
la cantidad de 174,70 EUR que se fija provi-
sionalmente para intereses, así como la canti-
dad de 174,70 EUR que prudencialmente se
fija para costas por un total de 2.096,41, todo
ello, de conformidad a lo preceptuado en el
art. 249 del texto Refundido de la Ley de Pro-
cedimiento laboral. Y vistas las circunstan-

cias concurrentes en las presentes actuacio-
nes, procede declarar al ejecutado Vayris,
S.A., en situación de insolvencia legal total,
con carácter provisional por importe de
1747,01 EUR en concepto de principal, y a
los solos efectos de reconocimiento de pres-
taciones de garantía salarial en el presente
proceso de ejecución. Hágase saber al ejecu-
tado que podrá oponerse a la ejecución den-
tro de los diez días siguientes a la notifica-
ción del auto por los motivos y en la forma
prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil del
2000.

Adviértase a las partes que la presente eje-
cución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este Juzga-
do, expresando la infracción del precepto
legal en que la resolución incurriese.

Así lo acuerdo, mando y firmo. El Magis-
trado Juez. Ante mí.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Sabadell, 7 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial (firma ilegible).

032007002586
A

Número 1, de Sabadell

EDICTO

Por esta cédula, dictada en méritos de lo
acordado en el proceso de ejecución número
168/2005, instruido por este Juzgado de lo
Social Número 1, de Sabadell, a instancia de
Javier Gochi Orta contra Juan Isidro Monzón
González, se notifica a Juan Isidro Monzón
González, en ignorado paradero (artículo 59
L.P.L.), la resolución dictada en el indicado
proceso, cuyo tenor literal en su parte dispo-
sitiva dice:

«Procede declarar a la parte ejecutada
Juan Isidro Monzón González en situación
de insolvencia legal total con carácter provi-
sional, por importe de 2.433,78 EUR en con-
cepto de principal, y a los solos efectos de
reconocimiento de prestaciones de garantía
salarial en el presente proceso de ejecución.

Líbrese y entréguese certificación de la
presente resolución a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el F.G.S. y procédase
seguidamente al archivo de los presentes
autos en su legajo correspondiente, sin per-
juicio de reanudar el proceso de ejecución
en el presente procedimiento si en lo sucesi-
vo se conocieren bienes propiedad de dicha
ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles
que la misma no es firme y que frente a ella
pueden interponer Recurso de Reposición, en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde

el siguiente a su notificación, ante este Juzga-
do.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamien-
to.

Sabadell, 7 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial (firma ilegible).

032007002662
A

Número 1, de Sabadell

EDICTO

Según lo acordado en los autos núm.
319/2005, seguidos en este Juzgado a instan-
cia de Mauricio Arias Penalba contra Fondo
de Garantía Salarial, Carrillo Grupajes, S.A.,
Roal Dahl Ibérica, S.L., y Grupo Carrillo
Empresas, S.A., en relación a reclamación de
cantidad, por el presente se notifica a Carrillo
Grupajes, S.A., y Grupo Carrillo Empresas,
S.A., en ignorado paradero, la resolución dic-
tada en los presentes autos en fecha 13 de
febrero de 2007, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:

«Fallo: Que estimando la demanda formu-
lada por D. Mauricio Arias Penalba frente a
las empresas Carrillo Grupajes, S.A., Grupo
Carrillo Empresas, S.A., Roal Dahll Ibérica,
S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la
empresa Roal Dahll Ibérica, S.L., a que
abone al actor la cantidad de 13.949,92
euros. Más el interés del 10% anual en con-
cepto de mora desde la fecha de interposi-
ción de la demanda a la de notificación de la
presente sentencia. Y condeno al Fondo de
Garantía Salarial como responsable subsidia-
rio a pagar dichas cantidades, hasta los lími-
tes legales a su cargo.»

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Sabadell, a 14 de febrero de 2007.

La Secretaria judicial, Remei Verges Cortit.

032007002663
A

Número 2, de Sabadell

EDICTO

En virtud de lo acordado en resolución de
fecha quince de febrero de dos mil siete en
los presentes autos, seguidos en este Juzgado
de lo Social Nº 2, a instancia de Javier Areva-
lo Muñoz contra Cia. de Servicios a la Indus-
tria del Refresco S.L, Transfred Global S.L.,
Global Vending & Fountain, S.L. y Cia. de
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Bebidas Gaseosas S.A. sobre Reconocimiento
de derecho, número 56/2007, se cita a Trans-
fred Global S.L. en ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próxi-
mo día 28 de marzo de 2007 a las 11.00
horas de la mañana, para celebrar el oportu-
no acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que caso de incompare-
cencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, con la adverten-
cia de que las siguientes notificaciones se
realizarán en estrados, salvo aquéllas que
revistan forma de auto o sentencia, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 59 de la
L.P.L.

Sabadell, 15 de febrero de 2007.
El Secretario judicial (firma ilegible).

032007002658
A

Número 3, de Sabadell

EDICTO

Según lo acordado en los autos número
538/06, seguidos en este Juzgado a instancia
de David Gómez Baena contra Inmovial Tèc-
nics, S.L., y Alba AGC, S.A., en relación a
reclamación de cantidad, por el presente se
notifica a Inmovial Tècnics, S.L., y Alba
AGC, S.A., en ignorado paradero, la resolu-
ción dictada en los presentes autos en fecha
14 de diciembre de 2006, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:

Diligencia. En Sabadell, 14 de diciembre
de 2006.

La extiendo yo, el Secretario, para hacer
constar la firmeza de la resolución obrante
en autos, de lo que paso a dar cuenta al
Magistrado Juez con propuesta de resolución.
Doy fe.»

«Propuesta de providencia del Secretario
en sustitución D. Juan Diego Carrillo Pantoja.
En Sabadell, a 14 de diciembre de 2006.

Siendo firme la resolución dictada en las
presentes actuaciones, se acuerda sin más
trámite el archivo definitivo de las mismas,
una vez alcance firmeza esta resolución.

Notifíquese a las partes, advirtiéndoles que
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes
al de su recepción.

Lo que propongo al Magistrado Juez, para
su conformidad.

Conforme, el Magistrado Juez. El Secreta-
rio en sustitución.

Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo acordado. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Sabadell a 15 de febrero de 2007.

El Secretario en sustitución, José Manuel
Alarcón Jiménez.

032007002590
A

Número 1, de Terrassa

EDICTO

Según lo acordado en los autos núm.
372/2006, seguidos en este Juzgado a instan-
cias de Jomar Fernando Mite Cruz contra AM
Rehabilitaciones y Revestimientos, S.L. en
relación a Reclamación de cantidad, por el
presente se notifica a AM Rehabilitaciones y
Revestimientos, S.L. en ignorado paradero la
sentencia dictada en los presentes autos en
fecha 14 de diciembre de 2006, cuyo enca-
bezamiento y fallo es del tenor literal siguien-
te:

«Sentencia nº.- 343/06. En Terrassa, a 14
de diciembre de 2006.

Vistos por mí, Antonio Cervera Peláez-
Campomanes, Magistrado titular del Juzgado
de lo Social nº 1 de Terrassa, los presentes
autos del orden social de la jurisdicción en
materia de reclamación de cantidad entre las
siguientes partes: Jomar Fernando Mite Cruz,
como demandante, asistido por el letrado
don Blas Crespo Sáez, y como demandadas:
A.M. Rehabilitaciones y Revestimientos S.L.,
no comparecido en las actuaciones, se pro-
cede a dictar sentencia sobre la base de los
siguientes,

Fallo: Que, estimando la demanda inter-
puesta por Jomar Fernando Mite Cruz contra
A.M. Rehabilitaciones y Revestimientos S.L.,
condeno a ésta a abonar al actor la suma de
4.762,10 euros.

Notifíquese la presente sentencia a las par-
tes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de suplicación con arreglo a las
formalidades señaladas en la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
Edicto en Terrassa, a 15 de febrero de 2007.

La Secretaria Judicial, D. Angeles Trell San
Martin.

032007002606
A

Número 1, de Terrassa

EDICTO

En virtud de lo acordado en los autos de
ejecución núm. 178/2006, seguidos en este
Juzgado de lo Social número 1 de Terrassa, a
instancia de Dulce Maria Peña Mateo contra
Dipronet Valles, S.C.P. y Fogasa, se notifica a
Dipronet Valles, S.C.P., en ignorado paradero
(artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en
el indicado proceso, cuyo tenor literal en su
parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Dipronet
Valles en situación de insolvencia legal por la
cantidad de 1201,58 Euros que se entenderá a
todos los efectos como provisional, y procéda-
se al archivo de las actuaciones previa anota-
ción en el libro correspondiente, sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del/de la ejecutado/a.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Terrassa, 16 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial (firma ilegible).

032007002638
A

Número 1, de Terrassa

EDICTO

En virtud de lo acordado en los autos de
ejecución núm. 170/2006, seguidos en este
Juzgado de lo Social Número 1, de Terrassa, a
instancia de José Antonio Osuna Piston contra
Fogasa y Paviments Industrials Terrassa, S.L.,
se notifica a Paviments Industrials Terrassa,
S.L., en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.),
la resolución dictada en el indicado proceso,
cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Paviments
Industrials Terrassa S.L. en situación de insol-
vencia legal por la cantidad de 3.152,22 EUR
que se entenderá a todos los efectos como
provisional, y procédase al archivo de las
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nue-
vos bienes del/de la ejecutado/a.»

Lo que se hace público por medio de BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Terrassa, 16 de febrero de 2007.
La Secretaria judicial (firma ilegible).

032007002657
A
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CONSORCIS

Consorci de les Drassanes Reials 
i Museu Marítim de Barcelona

ANUNCI

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DE NOU
BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB ELS PROGRAMES
DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA DEL CONSORCI DE LES
DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

1. Objecte
Es convoquen nou beques de col·labora-

ció amb els programes de la Direcció Tècni-
ca del Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona, d�acord amb
les bases generals publicades en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, núm.,
011 del 13 de gener de 1999 amb la modifi-
cació publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona núm. 53 del 2 de
març de 2002, que tenen com a objectiu el
perfeccionament docent dels beneficiaris per
tal de completar la formació teòrico - pràcti-
ca i la preparació professional dels titulats
universitaris, mitjançant la realització de tas-
ques de suport i col·laboració en els progra-
mes que duu a terme el Museu Marítim de
Barcelona.

Aquesta col·laboració es concretarà en la
participació en els projectes i programes, així
com totes aquelles tasques derivades d�a-
quests, que hagin de realitzar-se en el mateix
centre i que a judici dels seus directius
puguin implicar el perfeccionament que es
cerca.

Les beques que es convoquen són les
següents:

a) Programa Centre de Documentació
Marítima:

- Una pel projecte �Arxiu Històric: Fons
Monturiol�, consistent en identificar i catalo-
gar els 190 plànols originals de l�Ictineu II de
Monturiol, realitzats per en Joan Monjo, i
també uns 35 documents manuscrits, articles
i documentació diversa del Sr. Monturiol.

- Una pel projecte �Arxiu Fotogràfic�, con-
sistent en la catalogació dels fons fotogràfics
�Barcelona�, �Trasatlàntica� i �Poblacions�.

- Una pel projecte �Arxiu Històric: carto-
grafia�, consistent en el la catalogació d�unes
2000 cartes nàutiques pendents en la base de
cartografia.

- Una pel projecte �Embarcacions històri-
ques�, consistent en la confecció d�una base
de dades que realitzi un cens d�embarcacions
tradicionals i clàssiques de la costa catalana
que encara naveguen i en recollir informació
sobre els armadors, associacions, federa-
cions, etc.

- Una per la documentació de col·leccions
consistent en un estudi del fons d�art del
Museu Marítim de Barcelona.

- Una per al recolzament de la implanta-
ció del nou programa de documentació de
col·leccions MuseuPLus.

b) Programa Conservació preventiva i Res-
tauració:

- Una beca de col·laboració per a diferents

treballs de restauració i condicionament per
al magatzematge de plànols.

- Una beca de col·laboració en la restaura-
ció d�un model procedent del Santuari de
Santa Cristina de Lloret.

c) Programa Àrea de Gestió Museogràfica i
Activitats.

- Una beca de col·laboració per a treballs
de documentació per a la preparació d�una
exposició de pintura marítima sobre paisatge
litoral, a celebrar a la sala de les Naus de la
Generalitat el 2008.
2. Destinataris

Podran prendre part en el concurs per l�a-
torgament d�aquestes beques, aquells que
reuneixin les condicions establertes en les
Bases Generals i estar en possessió de qualse-
vol Llicenciatura o diplomatura.

En tot cas, serà necessari:
- Beca de col·laboració per a diferents tre-

balls de restauració i condicionament per al
magatzematge de plànols: estar en possessió
de la diplomatura en restauració de docu-
ment gràfic o llicenciat en Belles Arts en l�es-
pecialitat de restauració i amb experiència en
especialitat de paper.

- Beca de col·laboració en la restauració
d�un model procedent del Santuari de Santa
Cristina de Lloret: estar en possessió de la
diplomatura en restauració d�escultura o lli-
cenciat en Belles Arts en l�especialitat de res-
tauració amb experiència en pintura sobre
fusta.

No podran optar a l�adjudicació de les
beques aquells a qui se�ls n�hagi concedit
alguna durant dos anys consecutius en qual-
sevol dels serveis i programes del Consorci
de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona, llevat que des de l�últim atorga-
ment hagin transcorregut dos anys, sense
haver-ne resultat beneficiari. Aquesta condi-
ció serà d�igual compliment en cas que s�hagi
produït revocació o renúncia d�alguna de les
beques.

Els adjudicataris de les beques hauran de
disposar o de contractar una assegurança
d�accidents en el moment de l�acceptació de
la mateixa.
3. Dotació econòmica i durada

Les dotacions i la durada de les beques
seran les següents:

a) Programa Centre de Documentació
Marítima:

- Una pel projecte �Arxiu Històric: Fons
Monturiol�, dotada amb 1.320 EUR i una
durada de tres mesos. Inici setembre 2007.

- Una pel projecte �Arxiu Fotogràfic�,
dotada amb 2.640 EUR i una durada de 6
mesos. Inici abril 2007.

- Una pel projecte �Arxiu Històric: carto-
grafia�, dotada amb 2.640 EUR i una durada
de 6 mesos. Inici abril 2007.

- Una pel projecte �Embarcacions històri-
ques�, dotada amb 2.640 EUR i una durada
de 6 mesos. Inici abril 2007.

- Una per la documentació de col·lec-
cions, dotada amb 2.640 EUR i una durada
de 6 mesos. Inici abril 2007.

- Una per al recolzament a la implantació

del Museum Plus i tasques de documentació
annexes, dotada amb 2.640 EUR i una dura-
da de 6 mesos. Inici abril 2007.

b) Programa de Conservació preventiva i
Restauració:

- Una beca de col·laboració per a diferents
treballs de restauració i condicionament per
al magatzematge de plànols, dotada amb
1.980 EUR i una durada de 3 mesos. Inici
setembre 2007.

- Una beca de col·laboració en la restaura-
ció d�un model procedent del Santuari de
Santa Cristina de Lloret, dotada amb 2.640
EUR i una durada de 4 mesos. Inici abril
2007.

c) Programa Àrea de Gestió Museogràfica i
Activitats:

- Una beca de col·laboració per a treballs
de documentació per a la preparació d�una
exposició de pintura marítima sobre paisatge
litoral, dotada amb 1.980 EUR i una durada
de 3 mesos. Inici abril 2007.

La durada estimada de cadascuna de les
beques serà de 6 hores diàries a excepció de
la beca del projecte �Arxiu Històric: Fons
Monturiol� que serà de 4 hores diàries.

Aquestes dotacions es faran efectives per
mesos vençuts.

Les despeses motivades pels desplaça-
ments i manutenció que s�hagin de realitzar
per causa del programa i de les tasques deri-
vades, són a càrrec del becari, i s�han d�en-
tendre, per tant, compreses dins la dotació
econòmica de la beca.
4. Convocatòria

Un cop publicada la convocatòria en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el tauler
d�anuncis del Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona, els
aspirants tenen un termini de quinze dies (15)
hàbils, comptats a partir del dia següent a la
de la publicació de la convocatòria a l�es-
mentat Butlletí per presentar les sol·licituds.
En el cas que el termini finalitzi en dissabte,
diumenge o festiu, finalitzarà el primer dia
hàbil següent.

Les sol·licituds es presentaran, amb tota la
documentació exigida, al Registre General
del Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona, Avinguda de les Dras-
sanes, s/n de Barcelona, de 10 a 14 hores, o
bé es podran trametre per qualsevol dels mit-
jans que estableix l�article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
5. Documentació

Les persones que desitgin optar a aquestes
beques hauran de presentar la següent docu-
mentació:

- Instància amb model normalitzat corres-
ponent a la beca a la qual es vol optar.

- Declaració responsable de que reuneixen
totes i cadascuna de les condicions exigides
en les presents bases, en especial la relativa a
l�assegurança d�accidents.

- Fotocòpia compulsada del títol de la lli-
cenciatura o diplomatura.

- Currículum Vitae, i una relació dels estu-
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dis, treballs i col·laboracions relacionades
amb l�especialitat de la beca convocada.

- Memòria no superior a dues pàgines on
s�indiquin els motius que duen a terme a l�as-
pirant a sol·licitar l�adjudicació de la beca.

- Documents relacionats amb el coneixe-
ment de la temàtica relacionada en les dife-
rents beques convocades, de museus i de
patrimoni cultural, així com coneixements de
temes referents a la cultura marítima.
6. Òrgan de selecció

L�òrgan de selecció es constituirà de la
següent manera:

President: El Director General.
Vocal 1r: La Directora tècnica del Museu

Marítim.
Vocal 2n: Cap del Centre de Documenta-

ció Marítima, Cap de l�Àrea de Gestió Muse-
ogràfica i d�Activitats i una restauradora de la
Direcció Tècnica, en funció del programa al
que pertany la beca.

Secretari: Un dels dos vocals.
7. Selecció

La selecció consistirà en una valoració de
mèrits d�acord amb els criteris objectius esta-
blerts per l�òrgan de selecció.

Els criteris esmentats, i la puntuació màxi-
ma, seran els següents:

* Estudis, treballs o col·laboracions rela-
cionats amb l�especialitat de la beca, fins a
20 punts.

* Coneixements i formació relacionats
amb el tema de la beca, fins a 10 punts.

* Coneixements d�informàtica, fins a 5
punts.

* Altres mèrits, fins a 5 punts.
L�òrgan de selecció, per tal de conèixer

amb més concreció la vàlua i capacitat real
de l�aspirant, podrà dur a terme una entrevis-
ta o prova als seleccionats per rebre�n infor-
mació complementària, que es valorarà amb
un màxim de 5 punts.
8. Naturalesa de la beca

La concessió de la beca, no pressuposa
cap relació laboral, vinculació administrativa
o prestació de serveis de cap mena entre el
becat i el Consorci, ni donarà lloc a la seva
inclusió en la Seguretat Social.
9. Disposicions supletòries

En tot el no previst en aquestes bases serà
d�aplicació supletòria el que disposa la Llei
General de Subvencions 38/2003, de 17 de
novembre i el Capítol I del Títol 3, del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s�aprova el
Reglament d�Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals.

Barcelona, 5 de març de 2007.
El Secretari, Ferran Torres Cobas.

022007007745
A

Consorci del Parc de Collserola

ANUNCI

L�Assemblea General del Consorci del

Parc de Collserola, en la seva sessió de data
8 de març de 2007, va aprovar, entre d�altres,
el dictamen sobre l�aprovació de les bases
per a la percepció de preus públics per a la
venda de publicacions i articles i prestació de
serveis del Consorci del Parc de Collserola, la
part dispositiva del qual és el següent:

1. Aprovar, de conformitat amb l�article
47.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s�aprovà el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, posat en relació amb la
Disposició Addicional Segona dels Estatuts
del Consorci del Parc de Collserola, les bases
per a la percepció de preus públics per a la
venda de publicacions i articles i prestació de
serveis del Consorci del Parc de Collserola,
que inclouen l�actualització dels preus exis-
tents, segons el text que s�adjunta en docu-
ment annex.

2. Publicar el present acord al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona per tal
de sotmetre aquesta aprovació a informació
pública durant un període de trenta dies, d�a-
cord amb el previst a l�article 17 de l�esmen-
tat RDL 2/2004. Si durant aquest termini no
es presentessin reclamacions, l�acord d�apro-
vació inicial esdevindrà definitiu.

La qual cosa es fa pública als efectes de
l�article 17 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s�aprovà el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals.

Barcelona, 9 de març de 2007.
El Secretari, Sebastià Grau i Àvila.

022007007830
A

EMPRESES I SOCIETATS

Agència de Promoció del Carmel 
i Entorns, S.A.

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Agència de Promoció del

Carmel i Entorns, S.A., empresa municipal de
l�Ajuntament de Barcelona, carrer Llobregós,
número 107, planta baixa, Barcelona 08032.
Telèfon 93 407 33 90.

b) Dependència que tramita l�expedient:
Direcció d�Administració i Contractació.
2. Objecte del contracte

a) Obres de reparació i millora de l�Edifici
situat al carrer Pantà de Tremp, 5.

b) Lloc d�execució: Municipi de Barcelo-
na.

c) Termini d�execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació
150.094,55 EUR (IVA inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: el 2 per 100 del pressupost

base de licitació.
a) Definitiva: el 4 per 100 de l�import

d�adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Copisteria Miracle.
b) Domicili: Passeig Sant Joan, núm 57.
c) Localitat: Barcelona 08009.
d) Telèfon: 93 2655294.
e) Fax: 93 2653070.

7. Requisits específics del contractista
Els que exigeix el plec de clàusules admi-

nistratives particulars.
En aquest contracte les empreses hauran

de disposar de la següent classificació:

Grup § Subgrup § Categoria#

C§ 2§ c#
C§ 4§ c#
C§ 6§ c#

8. Presentació d�ofertes o de sol·licituds de
participació

a) Data límit de presentació: 12 d�abril de
2007, a les 10:00 hores.

b) Documentació a presentar: la que exi-
geix el plec de clàusules administratives par-
ticulars del contracte.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Agència de Promoció del Car-

mel i Entorns, S.A.
2. Domicili: Carrer Llobregós 107.
3. Localitat: Barcelona, 08032.

9. Obertura de proposicions
a) Entitat: Agència de Promoció del Car-

mel i Entorns, S.A.
b) Domicili: Carrer Llobregós 107.
c) Localitat: Barcelona, 08032.
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d) Data: 12 d�abril de 2007, a les 13:00
hores.
10. Despeses de l�anunci

L�import del present anunci serà a càrrec
de l�adjudicatari i no serà superior a 400
EUR.

Barcelona, 16 de març de 2007.
El Director General de l�Agència de Pro-

moció del Carmel i Entorns, S.A., Carles Blas-
co Bayot.

022007008224
A

Agència de Promoció del Carmel 
i Entorns, S.A.

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Agència de Promoció del

Carmel i Entorns, S.A., empresa municipal de
l�Ajuntament de Barcelona, carrer Llobregós,
número 107, planta baixa, Barcelona 08032.
Telèfon 93 407 33 90.

b) Dependència que tramita l�expedient:
Direcció d�Administració i Contractació.
2. Objecte del contracte

a) Obres de reparació i millora de l�Edifici
situat al carrer Sigüenza, 19.

b) Lloc d�execució: Municipi de Barcelo-
na.

c) Termini d�execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació
150.213,92 EUR (IVA inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: el 2 per 100 del pressupost

base de licitació.
a) Definitiva: el 4 per 100 de l�import

d�adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Copisteria Miracle.
b) Domicili: Passeig Sant Joan, núm 57.
c) Localitat: Barcelona 08009.
d) Telèfon: 93 2655294.
e) Fax: 93 2653070.

7. Requisits específics del contractista
Els que exigeix el plec de clàusules admi-

nistratives particulars.
En aquest contracte les empreses hauran

de disposar de la següent classificació:

Grup § Subgrup § Categoria#

C§ 2§ c#
C§ 4§ c#
C§ 6§ c#

8. Presentació d�ofertes o de sol·licituds de
participació

a) Data límit de presentació: 12 d�abril de
2007, a les 10:00 hores.

b) Documentació a presentar: la que exi-
geix el plec de clàusules administratives par-
ticulars del contracte.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Agència de Promoció del Car-

mel i Entorns, S.A.
2. Domicili: Carrer Llobregós 107.
3. Localitat: Barcelona, 08032.

9. Obertura de proposicions
a) Entitat: Agència de Promoció del Car-

mel i Entorns, S.A.
b) Domicili: Carrer Llobregós 107.
c) Localitat: Barcelona, 08032.
d) Data: 12 d�abril de 2007, a les 13:15

hores.
10. Despeses de l�anunci

L�import del present anunci serà a càrrec
de l�adjudicatari i no serà superior a 400
EUR.

Barcelona, 16 de març de 2007.
El Director General de l�Agència de Pro-

moció del Carmel i Entorns, S.A, Carles Blas-
co Bayot.

022007008225
A

Agència de Promoció del Carmel 
i Entorns, S.A.

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Agència de Promoció del

Carmel i Entorns, S.A., empresa municipal de
l�Ajuntament de Barcelona, carrer Llobregós,
número 107, planta baixa, Barcelona 08032.
Telèfon 93 407 33 90.

b) Dependència que tramita l�expedient:
Direcció d�Administració i Contractació.
2. Objecte del contracte

a) Obres de reparació i millora de l�Edifici
situat al carrer Sigüenza, 21.

b) Lloc d�execució: Municipi de Barcelo-
na.

c) Termini d�execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació
150.174,03 EUR (IVA inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: el 2 per 100 del pressupost

base de licitació.
a) Definitiva: el 4 per 100 de l�import

d�adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Copisteria Miracle.
b) Domicili: Passeig Sant Joan, núm 57.
c) Localitat: Barcelona 08009.
d) Telèfon: 93 2655294.
e) Fax: 93 2653070.

7. Requisits específics del contractista

Els que exigeix el plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

En aquest contracte les empreses hauran
de disposar de la següent classificació:

Grup § Subgrup § Categoria#

C§ 2§ c#
C§ 4§ c#
C§ 6§ c#

8. Presentació d�ofertes o de sol·licituds de
participació

a) Data límit de presentació: 12 d�abril de
2007, a les 10:00 hores

b) Documentació a presentar: la que exi-
geix el plec de clàusules administratives par-
ticulars del contracte.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Agència de Promoció del Car-

mel i Entorns, S.A.
2. Domicili: Carrer Llobregós 107
3. Localitat: Barcelona, 08032

9. Obertura de proposicions
a) Entitat: Agència de Promoció del Car-

mel i Entorns, S.A.
b) Domicili: Carrer Llobregós 107.
c) Localitat: Barcelona, 08032
d) Data: 12 d�abril de 2007, a les 13:30

hores.
10. Despeses de l�anunci

L�import del present anunci serà a càrrec
de l�adjudicatari i no serà superior a 400
EUR.

Barcelona, 16 de març de 2007.
El Director General de l�Agència de Pro-

moció del Carmel i Entorns, S.A., Carles Blas-
co Bayot.

022007008226
A

Agència de Promoció del Carmel 
i Entorns, S.A.

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Agència de Promoció del

Carmel i Entorns, S.A., empresa municipal de
l�Ajuntament de Barcelona, carrer Llobregós,
número 107, planta baixa, Barcelona 08032.
Telèfon 93 407 33 90.

b) Dependència que tramita l�expedient:
Direcció d�Administració i Contractació.
2. Objecte del contracte

a) Obres de reparació i millora de l�Edifici
situat al carrer Sigüenza, 68.

b) Lloc d�execució: Municipi de Barcelo-
na.

c) Termini d�execució: 6 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació
142.932,15 EUR (IVA inclòs).
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5. Garanties
a) Provisional: el 2 per 100 del pressupost

base de licitació.
a) Definitiva: el 4 per 100 de l�import

d�adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Copisteria Miracle.
b) Domicili: Passeig Sant Joan, núm 57.
c) Localitat: Barcelona 08009.
d) Telèfon: 93 2655294.
e) Fax: 93 2653070.

7. Requisits específics del contractista
Els que exigeix el plec de clàusules admi-

nistratives particulars.
En aquest contracte les empreses hauran

de disposar de la següent classificació:

Grup § Subgrup § Categoria.#

C§ 2§ c.#
C§ 4§ c.#
C§ 6§ c.#

8. Presentació d�ofertes o de sol·licituds de
participació

a) Data límit de presentació: 12 d�abril de
2007, a les 10:00 hores.

b) Documentació a presentar: la que exi-
geix el plec de clàusules administratives par-
ticulars del contracte.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Agència de Promoció del Car-

mel i Entorns, S.A.
2. Domicili: Carrer Llobregós 107.
3. Localitat: Barcelona, 08032.

9. Obertura de proposicions
a) Entitat: Agència de Promoció del Car-

mel i Entorns, S.A.
b) Domicili: Carrer Llobregós 107.
c) Localitat: Barcelona, 08032.
d) Data: 12 d�abril de 2007, a les 13:45

hores.
10. Despeses de l�anunci

L�import del present anunci serà a càrrec
de l�adjudicatari i no serà superior a 400
EUR.

Barcelona, 16 de març de 2007.
El Director General de l�Agència de Pro-

moció del Carmel i Entorns, S.A., Carles Blas-
co Bayot.

022007008227
A

Barcelona d�Infraestructures
Municipals, SA

ANUNCI

Es convoca Concurs per a l�adjudicació
pel procediment Ordinari del contracte d�o-
bres relatives a l�execució del �Projecte exe-
cutiu de l�obra mecànica de la xarxa de
RPRSU del tram comprès entre el carrer
Homer i el carrer Puig-reig, corresponent a la
remodelació de la Ronda del Mig, Ronda
General Mitre-Travessera de Dalt: Balmes -
Lesseps.�

1. Entitat adjudicadora: Barcelona d�Infra-
estructures Municipals, SA.

2. Objecte del contracte: Execució del
Projecte Executiu de l�Obra Mecànica de la
xarxa de RPRSU del tram comprès entre el
carrer Homer i el carrer Puig-reig, correspo-
nent a la remodelació de la Ronda del Mg,
Ronda General Mitre-Travessera de Dalt: Bal-
mes - Lesseps.

3. Lloc d�execució: Barcelona.
4. Termini d�execució: 6 mesos.
5. Pressupost : 536.928,26 EUR (IVA

inclòs).
6. Classificació: J - 5 - d.
7. Informació i obtenció de documentació:

Copisteria Speed Digital.
Carrer Taxdirt, 33, 08025, Barcelona, tel.

93 244 47 70.
8. Data límit de presentació d�ofertes: 12

d�abril de 2007, a les 10:00 hores.
9. Documentació que cal presentar: La

que s�indica al plec de clàusules administrati-
ves.

10. Lloc de presentació: A les oficines de
Barcelona d�Infraestructures Municipals, S.A.,
Veneçuela, 105, 1ª. Planta. 08019. Barcelo-
na.

11. Obertura de les ofertes econòmiques:
12 d�abril de 2007, a les 13:00 hores, a les
oficines de Barcelona d�Infraestructures
Municipals, S.A.

12. Despeses d�anuncis: A càrrec de l�ad-
judicatari, i no seran superiors a 500 EUR.

Barcelona, 16 de març de 2007.
El Director general, Ángel Sánchez Rubio.

022007008268
A

Tordera Urbanística Activa, SLU

ANUNCI

Convocatòria del concurs mixta relatiu a
l�adjudicació del contracte que té per objecte
la cessió gratuïta en règim de concessió
administrativa amb opció d�una part en règim
de compravenda de l�ús privatiu de terrenys
propietat de l�empresa pública municipal
Tordera Urbanística Activa, SL Unipersonal
(TUA, SL) per promoció projecte i construc-
ció en posterior aprofitament mitjançant
arrendament i complementàriament en venda
de 151 habitatges de protecció oficial, d�a-
cord amb les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora

Societat Municipal Tordera Urbanística
Activa, SL Unipersonal (TUA, SL).
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte: a cessió gratuïta
en règim de concessió administrativa amb
opció d�una part en règim de compravenda
de l�ús privatiu de terrenys propietat de l�em-
presa pública municipal Tordera Urbanística
Activa, SL Unipersonal (TUA, SL) per promo-
ció projecte i construcció en posterior aprofi-

tament mitjançant arrendament i comple-
mentàriament en venda de 151 habitatges de
protecció oficial.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Ubicació: Tordera.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Garanties
Provisional:
- 146.211,33 EUR (2% del valor de les fin-

ques objecte de concessió/venda).
- I el 2% del pressupost de les obres de

construcció dels habitatges determinat pel
licitador en el projecte bàsic que inclogui a
la seva proposició.

Definitiva:
- Corresponent a la redacció del projecte i

execució de les obres, 4% del pressupost de
les obres de construcció dels habitatges
determinat pel licitador en el projecte bàsic
que inclogui a la seva proposició.

- Corresponent al període d�explotació
mitjançant concessió: 75.000,00 EUR.
6. Obtenció de documentació

a) Data límit d�obtenció de documents i
informació: fins el dia anterior a la presenta-
ció de la documentació.

b) Lloc obtenció documentació: Llibreria
Tordera C/ Alcalde Vendrell s/n Tordera. Tel.
93-764.11.12.
7. Obtenció d�informació

a) Entitat: Societat Municipal Tordera
Urbanística Activa, SL.

b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
d) Telèfon: 93-764.37.17.
e) Fax. 93-764.38.53.
f) E-mail: tua@tordera.org.

8. Presentació de proposicions
a) Data límit de presentació: Vint dies

naturals de l�última publicació oficial.
b) Documentació a presentar: La que s�in-

dica a la clàusula 10.2 del Plec de Bases.
c) Lloc de Presentació:
1a. Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
2a. Domicili: Pl. Església, 3.
3a. Localitat i codi postal: Tordera, 08490.

9. Obertura de les ofertes econòmiques
a) Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat: Tordera.
d) Data: Dins dels 5 dies hàbils següents a

la finalització del termini.
10. Despeses d�anuncis

A càrrec de l�adjudicatari.
Tordera, 12 de març de 2007.
El Gerent, Francesc Xavier Surinyach

López.

022007007731
A
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Tordera Urbanística Activa, SLU

ANUNCI

Convocatòria del procediment obert rela-
tiu a la contractació de la fase primera de les
obres de reforma de la plaça de la Concòrdia
de Tordera, d�acord amb les següents condi-
cions:
1. Entitat adjudicadora

Societat Municipal Tordera Urbanística
Activa, SL Unipersonal (TUA, SL).
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte: Constitueix
l�objecte del contracte la fase primera de les
obres de reforma de la plaça de la Concòrdia
de Tordera�.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Lloc d�execució: Tordera.
d) Termini d�execució: 1 mes.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 77.313,45 EUR, IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 2% de l�import de licitació.
Definitiva: 4% de l�import d�adjudicació.

6. Obtenció de documentació
a) Data límit d�obtenció de documents i

informació: fins el dia anterior a la presenta-
ció de la documentació.

b) Lloc obtenció documentació: Llibreria
Tordera C/ Alcalde Vendrell s/n. Tordera. Tel.
93-764.11.12.
7. Obtenció d�informació

a) Entitat: Societat Municipal Tordera
Urbanística Activa, SL.

b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
d) Telèfon: 93-764.37.17.

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial:
Grup, G; subgrup, 04; categoria, d.
Grup, I; subgrup, 01; categoria, a.

9. Presentació de proposicions
a) Data límit de presentació: Quinze dies

naturals de l�última publicació oficial.
b) Documentació a presentar: La que s�in-

dica a la clàusula IV del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

c) Lloc de Presentació:
1a. Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
2a. Domicili: Pl. Església, 3.
3a. Localitat i codi postal: Tordera, 08490.

10. Obertura de les ofertes econòmiques
a) Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat: Tordera.
d) Data: dins dels 10 dies següents a la

finalització del termini.

11. Despeses d�anuncis
A càrrec de l�adjudicatari.
Tordera, 9 de març de 2007.
El Gerent, Francesc Xavier Surinyach

López.

022007007737
A

Tordera Urbanística Activa, SLU

ANUNCI

Convocatòria del procediment obert rela-
tiu a la contractació de l�enderroc de la nau
municipal de bombers i brigada a Tordera,
d�acord amb les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora

Societat Municipal Tordera Urbanística
Activa, SL Unipersonal (TUA, SL).
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte: Constitueix
l�objecte del contracte l�enderroc de la nau
municipal de bombers i brigada a Tordera�.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Lloc d�execució: Tordera.
d) Termini d�execució: 15 dies.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 57.280,80 EUR IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 2% de l�import de licitació.
Definitiva: 4% de l�import d�adjudicació.

6. Obtenció de documentació
a) Data límit d�obtenció de documents i

informació: fins el dia anterior a la presenta-
ció de la documentació.

b) Lloc obtenció documentació: Llibreria
Tordera C/ Alcalde Vendrell s/n. Tordera. Tel.
93-764.11.12.
7. Obtenció d�informació

a) Entitat: Societat Municipal Tordera
Urbanística Activa, SL.

b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
d) Telèfon: 93-764.37.17.

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial:
Grup, C; subgrup, 01; categoria, a.

9. Presentació de proposicions
a) Data límit de presentació: Quinze dies

naturals de l�última publicació oficial.
b) Documentació a presentar: La que s�in-

dica a la clàusula IV del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

c) Lloc de Presentació:
1a. Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
2a. Domicili: Pl. Església, 3.
3a. Localitat i codi postal: Tordera, 08490.

10. Obertura de les ofertes econòmiques
a) Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat: Tordera.
d) Data: dins dels 10 dies següents a la

finalització del termini.
11. Despeses d�anuncis

A càrrec de l�adjudicatari.
Tordera, 9 de març de 2007.
El Gerent, Francesc Xavier Surinyach

López.

022007007720
A

Tordera Urbanística Activa, SLU

ANUNCI

Convocatòria del procediment obert rela-
tiu a la contractació de les obres d�urbanitza-
ció del Pla Parcial 17 (Centre) de Tordera,
d�acord amb les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora

Societat Municipal Tordera Urbanística
Activa, SL Unipersonal (TUA, SL).
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte: Constitueix
l�objecte del contracte les obres d�urbanitza-
ció del Pla Parcial 16 (Centre) de Tordera�.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Lloc d�execució: Tordera.
d) Termini d�execució: 12 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 3.487.257,95 EUR, IVA

inclòs.
5. Garanties

Provisional: 2% de l�import de licitació.
Definitiva: 4% de l�import d�adjudicació.

6. Obtenció de documentació
a) Data límit d�obtenció de documents i

informació: fins el dia anterior a la presenta-
ció de la documentació.

b) Lloc obtenció documentació: Llibreria
Tordera C/ Alcalde Vendrell s/n. Tordera. Tel.
93-764.11.12.
7. Obtenció d�informació

a) Entitat: Societat Municipal Tordera
Urbanística Activa, SL.

b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
d) Telèfon: 93-764.37.17.

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial:

Grup § Subgrup § Categoria#

A§ 01 - 02§ c#
E§ 01§ c#
G§ 06§ c#
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Grup § Subgrup § Categoria#

I§ 01§ c#
I§ 05 - 06§ b#

9. Presentació de proposicions
a) Data límit de presentació: Quinze dies

naturals de l�última publicació oficial.
b) Documentació a presentar: La que s�in-

dica a la clàusula IV del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

c) Lloc de Presentació:
1a. Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
2a. Domicili: Pl. Església, 3.
3a. Localitat i codi postal: Tordera, 08490.

10. Obertura de les ofertes econòmiques
a) Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat: Tordera.
d) Data: dins dels 10 dies següents a la

finalització del termini.
11. Despeses d�anuncis

A càrrec de l�adjudicatari.
Tordera, 12 de febrer de 2007.
El Gerent, Francesc Xavier Surinyach

López.

022007007727
A

Tordera Urbanística Activa, SLU

ANUNCI

Convocatòria del procediment obert rela-
tiu a la contractació de les obres d�urbanitza-
ció del polígon 2 del Pla Parcial 17 (Ponent)
de Tordera, d�acord amb les següents condi-
cions:
1. Entitat adjudicadora

Societat Municipal Tordera Urbanística
Activa, SL Unipersonal (TUA, SL).
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte: Constitueix
l�objecte del contracte les obres d�urbanitza-
ció del polígon 2 del Pla Parcial 17 (Ponent)
de Tordera�.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Lloc d�execució: Tordera.
d) Termini d�execució: 12 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 3.669.582,20 EUR, IVA

inclòs.
5. Garanties

Provisional: 2% de l�import de licitació.
Definitiva: 4% de l�import d�adjudicació.

6. Obtenció de documentació
a) Data límit d�obtenció de documents i

informació: fins el dia anterior a la presenta-

ció de la documentació.
b) Lloc obtenció documentació: Llibreria

Tordera C/ Alcalde Vendrell s/n. Tordera. Tel.
93-764.11.12.
7. Obtenció d�informació

a) Entitat: Societat Municipal Tordera
Urbanística Activa, SL.

b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
d) Telèfon: 93-764.37.17.

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial:

Grup § Subgrup § Categoria#

A§ 01 - 02§ c#
E§ 01§ c#
G§ 06§ c#
I§ 01§ c#
I§ 05 - 06§ b#

9. Presentació de proposicions
a) Data límit de presentació: Quinze dies

naturals de l�última publicació oficial.
b) Documentació a presentar: La que s�in-

dica a la clàusula IV del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

c) Lloc de Presentació:
1a. Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
2a. Domicili: Pl. Església, 3.
3a. Localitat i codi postal: Tordera, 08490.

10. Obertura de les ofertes econòmiques
a) Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat: Tordera.
d) Data: dins dels 10 dies següents a la

finalització del termini.
11. Despeses d�anuncis

A càrrec de l�adjudicatari.
Tordera, 12 de febrer de 2007.
El Gerent, Francesc Xavier Surinyach

López.

022007007722
A

Tordera Urbanística Activa, SLU

ANUNCI

Convocatòria del procediment obert rela-
tiu a la contractació de les obres d�urbanitza-
ció de la UA-12 Can Cumaleres de Tordera,
d�acord amb les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora

Societat Municipal Tordera Urbanística
Activa, SL Unipersonal (TUA, SL).
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte: Constitueix
l�objecte del contracte les obres d�urbanitza-
ció de la UA-12 Can Cumaleres de Tordera�.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Lloc d�execució: Tordera.
d) Termini d�execució: 3 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 138.936,44 EUR, IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 2% de l�import de licitació.
Definitiva: 4% de l�import d�adjudicació.

6. Obtenció de documentació
a) Data límit d�obtenció de documents i

informació: fins el dia anterior a la presenta-
ció de la documentació.

b) Lloc obtenció documentació: Llibreria
Tordera C/ Alcalde Vendrell s/n. Tordera. Tel.
93-764.11.12.
7. Obtenció d�informació

a) Entitat: Societat Municipal Tordera
Urbanística Activa, SL.

b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
d) Telèfon: 93-764.37.17.

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial:

Grup § Subgrup § Categoria#

A§ 01 - 02§ c#
E§ 01§ c#
G§ 06§ c#
I§ 01§ c#
I§ 05 - 06§ b#

9. Presentació de proposicions
a) Data límit de presentació: Quinze dies

naturals de l�última publicació oficial.
b) Documentació a presentar: La que s�in-

dica a la clàusula IV del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

c) Lloc de Presentació:
1a. Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
2a. Domicili: Pl. Església, 3.
3a. Localitat i codi postal: Tordera, 08490.

10. Obertura de les ofertes econòmiques
a) Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa, SL.
b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat: Tordera.
d) Data: dins dels 10 dies següents a la

finalització del termini.
11. Despeses d�anuncis

A càrrec de l�adjudicatari.
Tordera, 12 de febrer de 2007.
El Gerent, Francesc Xavier Surinyach

López.

022007007725
A

Tordera Urbanística Activa, SLU

ANUNCI

Convocatòria de la subhasta relativa a
l�adjudicació pel procediment obert del con-
tracte de compravenda d�una parcel·la de
propietat de TUA SL, dins el sòl urbà del
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polígon industrial de Can Buscà Sud, d�acord
amb les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora

Societat Municipal Tordera Urbanística
Activa, SL Unipersonal (TUA, SL).
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte; Constitueix
l�objecte la regulació pel procediment obert i
mitjançant subhasta, del contracte de com-
pravenda d�una parcel·la propietats de Torde-
ra Urbanística Activa, SLU.

b) Divisió per parcel·les: Si.
c) Ubicació: Tordera.

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Subhasta.

4. Pressupost
Finca única, Can Buscà Sud.
Preu base de licitació: 479.242,50 EUR

IVA no inclòs.
5. Garanties

Provisional: 2% sobre la base que es liciti.
6. Obtenció de la documentació

a) Data límit obtenció de la documentació:
fins el dia anterior a la presentació de la
documentació.

b) Lloc d�obtenció de la documentació:
Local de la societat municipal Tordera
Urbanística Activa, SL. Pl. Església,3, Torde-
ra.
7. Obtenció d�informació

a) Entitat: Societat Municipal Tordera
Urbanística Activa.

b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat i codi postal: Tordera 08490.
d) Telèfon: 93- 764 37 17.
e) Fax. 93 764 38 53.
f) F E-mail: tua@tordera.org.

8. Presentació de proposicions
a) Data límit de presentació: Quinze dies

naturals de l�última publicació.
b) Documents a presentar: La que s�indica

a la clàusula 6 del Plec de Bases.
c) Lloc de Presentació:
Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa SL.
Domicili: Pl. Església, 3.
Localitat i codi postal: Tordera 08490.

9. Obertures de les ofertes econòmiques
a) Entitat: Societat Municipal Tordera

Urbanística Activa.
b) Domicili: Pl. Església, 3.
c) Localitat i codi postal: Tordera 08490.
d) Data: Dins dels 10 dies següents a la

finalització del termini.
10. Despeses d�anuncis.

A càrrec del adjudicatari.
Tordera, 12 de març de 2007.
El Gerent, F. Xavier Surinyach López.

022007007734
A

Tordera Urbanística Activa, SLU

ANUNCI

Subsanació de error en la publicació feta
el dia 9 de març de 2007 corresponents al
pressupost base de licitació i al requisit
específic del contractista, en el procediment
obert relatiu a les obres d�urbanització de la
urbanització de Can Domènech de Tordera,
d�acord amb les següents condicions:

Es deia:
4. Pressupost base de licitació

Import total: 7.159.285,15 EUR, IVA
inclòs.
8. Requisits específics del contractista

a) Classificació empresarial:
L�empresari o el subcontractista que exe-

cutarà el capítol d�obra corresponent, ha d�a-
creditar la següent classificació:

Grup § Subgrup § Categoria#

E§ 01§ e#
I§ 05§ c#
G§ 06§ e#
I§ 06§ d#
I§ 01§ d#

Ha de dir:
4. Pressupost base de licitació

Import total: 4.171.047,64 EUR, IVA
inclòs.
8. Requisits específics del contractista

b) Classificació empresarial:

Grup § Subgrup § Categoria#

G§ 06§ e#
I§ 06§ d#
I§ 01§ d#
I§ 05§ c#

Aquesta subsanació de l�error no modifica
el termini de presentació d�ofertes.

Tordera, 12 de març de 2007.
El Gerent, Francesc Xavier Surinyach

López.

022007007739
A
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