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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

2006/3259 – AGENCIA TRIBUTARIA

Delegación de Tarragona
Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la
redacción dada por el artículo 28.Uno de la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de
manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expe-
diente y procedimiento se especifican a continuación:

NIF NOMBRE Y APELLIDOS IMPUESTO PROCEDIMIENTO
B43460930 ARICOMAR, S.L. Sanción IMPUESTOS ESPECIALES
FASE: Exigencia de la reducción practicada en el acuerdo de imposición de sanción
EXPEDIENTE: 43.2004.000138
ORGANO RESPONSABLE: OFICINA GESTORA DE IMPUESTOS ESPECIALES DE TARRAGONA

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ
DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el boletín oficial que corresponda, de lunes a viernes,
en horario de 9 a 14 horas, en la Dependencia de Aduanas e
Impuestos Especiales de Tarragona, Oficina Gestora de Impuestos
Especiales, sita en la Plaza de los Carros, n.º 10, de Tarragona, al
efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Tarragona, 1 de marzo de 2006. --- Asunción Belzunegui
Apezteguía. -- P.D. Jefe de la Oficina Gestora de Tarragona.

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS

2006/3470 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/02 de Reus

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 
A TRAVÉS DE ANUNCIO 

La jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de Reus
(Tarragona).

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora
YOHANNA ELIZABETH GUAICHA VALDIVIEZO, con el N.I.F.:
0X3597284S, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en Av. California 15 de Miami Platja, se
procedió con fecha 2-2-06 al embargo de bienes inmuebles, de cuya
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Y no habiendo podido notificar a la deudora Yohanna Guaicha
Valdiviezo, ni a la copropietaria, titular de la otra mitad indivisa Dª
ANITA MAGDALENA GUAYCHA VALDIVIEZO DE MOREIRA, en la
forma establecida al respecto en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, R.D. 1415/2004

de 11 de junio (BOE del día 25). Y para que sirva de
NOTIFICACIÓN EN FORMA y demás efectos pertinentes al destina-
tario, en su condición de deudor, se expide la presente notificación,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27), del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad en el plazo de UN MES,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social., lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Reus, 20 de marzo de 2006. --- La jefa de la unidad, Maria
Mercè Pellisé  Batiste.

DEUDORA: YOHANNA ELIZABETH GUAICHA VALDIVIEZO
NÚMERO. EXPEDIENTE:

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

DILIGENCIA: en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia con NIF número X3597284S, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:

NÚM. 
PROVIDENCIA DE APREMIO PERIODO RÉGIMEN

43 04 029099313 10 2004 / 10 2004 0521
43 05 010424263 11 2004 / 11 2004 0521
43 05 011382240 12 2004 / 12 2004 0521
43 05 013190177 01 2005 / 01 2005 0521
43 04 000048015 06 2004 / 06 2004 0521
43 04 000048116 07 2004 / 07 2004 0521
43 04 000048217 08 2004 / 08 2004 0521
43 04 000048318 09 2004 / 09 2004 0521
43 05 013539579 02 2005 / 02 2005 0521
43 04 000047914 04 2004 / 05 2004 0521
43 05 014117741 03 2005 / 03 2005 0521
43 05 015300838 04 2005 / 04 2005 0521
43 05 016352781 05 2005 / 05 2005 0521

IMPORTE DEUDA PRINCIPAL: 2.793,22
RECARGO: 738,81
INTERESES: 143,77
COSTAS DEVENGADAS: 10,46
COSTAS E INTERESES PRESUPUESTADOS:    368,63
TOTAL DÉBITO: 4.054,89

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio (BOE del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la
RELACIÓN adjunta.
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Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento, a efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que
servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discre-
pancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asig-
nados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su desig-
nación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas ante-
riormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva
del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Socia. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y del
Reglamento, se le requiera para que facilite los títulos de propiedad
de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar
desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advir-
tiéndose que de no hacerlo así, será suplidos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad en el plazo de UN MES,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social., lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Reus, 20 de marzo de 2006. --- La recaudadora ejecutiva, Maria
Mercè Pellisé Batiste.

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA EMBARGADA

DEUDORA: YOHANNA ELIZABETH GUAICHA VALDIVIEZO

FINCA NÚMERO: 01
DATOS FINCA 
CL: ED.MARFIL MIAMI PLAYA ESC  N. VIA: S/N 
ESCALERA: C  PISO: 23, C. POST: 43892 C. MUNI: 43093

MONT-ROIG DEL CAMP
DESCRIPCIÓN: MITAD INDIVISA. F.5659N. R.3       

DATOS REGISTRO
NÚMERO REGISTRO: 03    
NÚMERO TOMO: 0921  

NÚMERO LIBRO: 0330  
NÚMERO FOLIO: 0079  
NÚMERO FINCA: 005659

DATOS AMPLIADA
MITAD INDIVISA,. URBANA.- ENTIDAD CUARENTA Y CINCO.

PISO 2º 3ª QUE ES EL APARTAMENTO C-23 SITUADO EN LA
SEGUNDA PLANTA ALTA CON ENTRADA POR LA ESCALERA C DEL
EDIFICIO EN MONT-ROIG DEL CAMP, URBANIZACIÓN MIAMI
PLAYA, CONOCIDO COMO MARFIL. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL
DE 70,20 METROS CUADRADOS. SE COMPONE DE: RECIBIDOR,
COMEDOR-ESTAR CON TERRAZA, TRES DORMITORIOS, COCINA
Y ASEO. LINDA: FRENTE, CON PAISLLOD COMUNICACIÓN;
DERECHA, CON APARTAMENTO C-24; FONDO, CON SOLAR DE
LA PROPIA FINCA; IZQUIERDA, CON APARTAMENTO B-23 ARRIBA,
CON APARTAMENTO C-33 Y ABAJO, CON APARTAMENTO C-13.
CUOTA: 1,608%.

Reus, 20 de marzo de 2006. --- La recaudadora ejecutiva, Maria
Mercè Pellise Batiste.

2006/3471 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria 

Sección Control de Deudas

Anuncio

NOTIFICACION DE RECLAMACIONES DE DEUDA POR CUOTAS
Y OTROS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Habiendo resultado fallido el intento de notificación a través del
Servicio de Correos de las reclamaciones de deuda que a conti-
nuación se relacionan, se procede a su notificación mediante el
presente anuncio practicado conforme a lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27-11-1992)

El plazo para el ingeso de las reclamaciones de la deuda por
cuotas será el que se indica a continuación , de acuerdo con lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social
de 20-06-1.994 (BOE.de 29-06 94),en la redacción dada a dicho
artículo por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones
específicas en materia de Seguridad Social (BOE de 11-12-2003):

- Si la publicación se produce entre los dias 1 y 15 de cada mes,
el plazo de pago finalizará el dia 5 del mes siguiente, o el inmediato
hábil posterior.

- Si la publicación se produce entre el dia 16 y el último de cada
mes, el plazo de pago finalizará el dia 20 del mes siguiente, o el
inmediato hábil posterior.

El plazo de pago de las reclamaciones de deuda por recursos
distintos a cuotas (tipos de documento 04, 06 y 08) finalizará el
último dia hábil del mes siguiente a aquel en que se hubiera
producido la publicación, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 55.2 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por R.D.1415/2004, de 11 de junio
(BOEde 25-06-2004).

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el proce-
dimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos previstos en el articulo 27
de la mencionada ley y el articulo 10 de dicho Reglamento General.
Se advierte también que, en caso de no ser pagada la deuda dentro
de los 15 dias naturales siguientes a la notificación de la providencia
de apremio, se exigirán intereses de demora que se considerarán
devengados desde la fecha de finalización del plazo de ingreso
reglamentario de la cuota o recurso de que se trate. Todo ello de
acuerdo con el artículo 28 de la Ley General y 11 del Reglamento
General citados.
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Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a su publicación, podrá interponer recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que se haya
resuelto, podrá entenderse desestimado por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 115 de la ya citada Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Se advierte que la interposición de recurso de
alzada contra las reclamaciones de deuda sólo suspenderá el procedimiento recaudatorio cuando se garantice con aval suficiente o se
consigne el importe de la deuda ,incluido en su caso el recargo en que se hubiera incurrido, por disponerlo así el articulo 31.5 de la Ley
General de la Seguridad Social y el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. 

El director provincial, Pablo Martín-Sanz García.

VÍA VOLUNTARIA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL

0111 10 43005155646 VILAUBI VIDAL JOSE CL ULLDECONA, 20-22 43500 TORTOSA 02 43 2006 010626528 1005 1005 942,47
0111 10 43005207580 HOLDINGCAR,S.A. AV MARIA CRISTINA 36 43002 TARRAGONA 02 43 2006 010626932 1005 1005 2.789,98
0111 10 43006750284 PASCUAL PINOL JOSE MARIA CL D'AMUNT 49 43300 MONT ROIG DE 02 43 2005 020051818 0905 0905 927,43
0111 10 43006750284 PASCUAL PINOL JOSE MARIA CL D'AMUNT 49 43300 MONT ROIG DE 02 43 2006 010633804 1005 1005 958,34
0111 10 43007374421 JOSEP MARSAL PRATS,S.C.P AV ANDORRA VELLA S/N 43800 VALLS 02 43 2006 010637945 1005 1005 162,78
0111 10 43007546694 MOLNE CARBALLIDO CRISTIN AV MADRE MOLAS 22 43202 REUS 02 43 2006 010639258 1005 1005 776,75
0111 10 43007662387 FERRAN TEX,S.L. CL PI I MARGALL 7 43205 REUS 03 43 2005 017533353 0605 0605 413,10
0111 10 43007954094 CAMBRILS PORT,S.A. CL BARCAS 5 43850 CAMBRILS 02 43 2006 010641278 1005 1005 958,34
0111 10 43008188211 NOGUES TOMAS FRANCESC XA AV DR.VILASECA 1 43202 REUS 02 43 2006 010642187 1005 1005 406,37
0111 10 43101389420 ALHAMBRA RUIZ FELIPE CL ESPARVER 15 43007 BOSCOS DE TA 02 43 2006 010655628 1005 1005 531,78
0111 10 43101403665 ELECTRICITAT BESORA,S.L. CL IGNASI SARRO 1 43800 VALLS 02 43 2006 010655931 1005 1005 942,47
0111 10 43101888968 INSTITUT DE DESENVOLUPAM AV GENERALITAT 96 43500 TORTOSA 02 43 2006 010660577 1005 1005 768,56
0111 10 43101891901 TRANSPORTES ALIMENTICIOS CL FRANCESC MACIA 4 43330 RIUDOMS 03 43 2005 017260541 0505 0505 2.693,45
0111 10 43101891901 TRANSPORTES ALIMENTICIOS CL FRANCESC MACIA 4 43330 RIUDOMS 03 43 2005 017553460 0605 0605 2.220,25
0111 10 43102124192 COSTA DE L'EBRE, S.L. CL JOAN BONET-REST.L 43580 DELTEBRE 02 43 2006 010662092 1005 1005 1.652,11
0111 10 43102708721 TARRACO MARINE SURVEYORS PZ DE LOS CARROS 5 43004 TARRAGONA 02 43 2006 010665934 1005 1005 774,91
0111 10 43103194731 INSTALACIONES Y MONTAJES CL APART.CORREOS 407 43080 TARRAGONA 04 43 2006 011505790 0905 0905 1.204,00
0111 10 43103319922 PROD.NAT.DEL CAMP DE TAR CL BISCAIA 18 43205 REUS 02 43 2006 010671893 1005 1005 2.459,34
0111 10 43103342150 RETOLS TON,S.L. CL ESTER 17 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010672095 1005 1005 774,91
0111 10 43103376910 BALIKU TARRAGONA S.L. CL MARIA CRISTINA(BA 43002 TARRAGONA 02 43 2006 010672705 1005 1005 1.170,22
0111 10 43103508666 ALVAREZ DOMINGUEZ ANTONI CL BLANCA D'ANJOU 4 43007 SANT PERE I 02 43 2006 010674422 1005 1005 800,72
0111 10 43103700848 AGUILAR ESLAVA ANTONIO CL SANTIAGO ROSSINYO 43881 CUNIT 03 43 2005 017279032 0505 0505 34,66
0111 10 43104027315 DIAZ CABEZA JUAN MANUEL AV TARRAGONA 21 43881 CUNIT 02 43 2006 010679674 1005 1005 2.433,95
0111 10 43104065610 CONSTRUC. Y REFORMAS HNO CL VEINTE 57 43100 BONAVISTA 03 43 2005 016646714 0405 0405 115,03
0111 10 43104188474 NICBUSI, S.L. CL CARRILET 6 43840 SALOU 02 43 2006 010682304 1005 1005 612,16
0111 10 43104233237 CATALANA DE PELUQUERIA Y CL SANT JAUME 16 43460 ALCOVER 03 43 2005 017286005 0505 0505 344,95
0111 10 43104233237 CATALANA DE PELUQUERIA Y CL SANT JAUME 16 43460 ALCOVER 03 43 2005 017579530 0605 0605 344,95
0111 10 43104355394 MERCURIAL MARKET,S.L. CL MALLORCA 2 43820 CALAFELL 02 43 2006 010684930 1005 1005 2.087,22
0111 10 43104410160 SERVEIS DE NETEJA BLANCO CL DEU 59 43100 BONAVISTA 02 43 2006 010686243 1005 1005 219,50
0111 10 43104462805 CURIA CAMINAL LUIS JAIME CL ST.RAMON 30 43880 BARRI MARITI 02 43 2005 020107893 0905 0905 2.340,08
0111 10 43104465633 GAS BAIX PENEDES,S.L. CL LLOBREGAT 11 43882 SEGUR DE CAL 06 43 2006 011515692 1004 1104 318,10
0111 10 43104484427 LAFONT MATAMOROS MARC CL BUENOS AIRES 37 43870 AMPOSTA 02 43 2006 010687051 1005 1005 240,22
0111 10 43104491501 TARRAGONA INDUSTRIAL,S.L CL VENDRELL 2 43840 SALOU 02 43 2006 010687253 1005 1005 4.400,27
0111 10 43104500187 DOMENECH MUIXI SALVADOR CL AMPLE 10 43202 REUS 02 43 2006 010687354 1005 1005 819,77
0111 10 43104614365 EXCAV.Y CONSTRUCCIONES D CL SAN ANTONIO ABAD 43881 CUNIT 02 43 2006 010690384 1005 1005 774,29
0111 10 43104654377 NATURCASA,S.L. PO 10 PARCELA 41 43711 BANYERES DEL 02 43 2006 010690990 1005 1005 1.219,68
0111 10 43104805436 VOLCKMANN --- MARCEL CL MONTBLANC 5 43840 SALOU 02 43 2006 010694226 1005 1005 816,60
0111 10 43104806648 EBRECONFORT, S.L. AV CATALUNYA 67 43870 AMPOSTA 02 43 2006 010694327 1005 1005 603,84
0111 10 43104811193 COMUNIDAD PROPIETARIOS E CL ORDEN DE MALTA 81 43540 SANT CARLES 02 43 2006 010694428 1005 1005 167,88
0111 10 43104863434 OBRES I CONSTRUCCIONS LA CT IGUALADA 69 43420 SANTA COLOMA 02 43 2006 010696044 1005 1005 958,34
0111 10 43104914560 CONST.Y OBRAS CORINTEX, AV GENERALITAT 12 43480 VILASECA DE 02 43 2006 010697155 1005 1005 1.127,98
0111 10 43104967104 REVESTIMIENTOS BONI,S.L. AV SANT JORDI-(LOCAL 43201 REUS 02 43 2005 020118708 0905 0905 1.854,88
0111 10 43105145542 MASBALU,S.L. CL CASP 3 43840 SALOU 02 43 2006 010701195 1005 1005 654,77
0111 10 43105187978 C-DOMUS, SL CL PAISSOS CATALANS 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010702209 1005 1005 912,07
0111 10 43105219102 AUTO PALSAN S.L. AV SANT SALVADOR 66 43130 SANT SALVADO 02 43 2006 010702815 1005 1005 828,86
0111 10 43105232842 CESUR CINCO S.L. CL COL 3 43143 MASO LA 03 43 2005 017309950 0505 0505 1.349,00
0111 10 43105232842 CESUR CINCO S.L. CL COL 3 43143 MASO LA 03 43 2005 020037064 1204 1204 103,50
0111 10 43105232842 CESUR CINCO S.L. CL COL 3 43143 MASO LA 03 43 2005 020037165 0305 0305 879,77
0111 10 43105303065 BETTA TRES DECORACIO, S. CL DINAMARCA-(POL.IN 43120 CONSTANTI 02 43 2006 010704936 1005 1005 802,64
0111 10 43105366117 ALUMINIOS CRISTIAN, S.L. CL VIDRIERS S/N (POL 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010706653 1005 1005 471,32
0111 10 43105408553 NAVARRO ORDOÑEZ FRANCISC AV SANATORI(RESTAURA 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010707259 1005 1005 800,72
0111 10 43105502624 CONSTRUCCIONES Y PROMOCI CL VENDRELL 2 43840 SALOU 02 43 2006 010709683 1005 1005 2.957,21
0111 10 43105549710 DEMOS TGN 2002,S.L. CL SAN BENILDO 6 43006 TORREFORTA 02 43 2006 010711101 1005 1005 776,75
0111 10 43105577901 DEMOS TGN 2002, S.L. CL SAN BENILDO 6 43006 TORREFORTA 02 43 2006 010711707 1005 1005 656,75
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0111 10 43105626300 NAGI DISSENY, S.L.L. AV SANT SALVADOR 110 43130 SANT SALVADO 02 43 2006 010713020 1005 1005 656,75
0111 10 43105626603 NAGI DISSENY, S.L.L. AV SANT SALVADOR 110 43130 SANT SALVADO 02 43 2006 010713121 1005 1005 776,75
0111 10 43105701270 SUCCESS BUILDING, S.L. CL LA RAMBLA 16 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010714838 1005 1005 2.402,36
0111 10 43105732895 SUCCESS BUILDING, S.L. CL LA RAMBLA 16 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010715848 1005 1005 632,54
0111 10 43105762706 LAGUNA CALZADA PEDRO CL JUAN GRIS 20 43839 CREIXELL 02 43 2006 010716656 1005 1005 818,52
0111 10 43105856672 KYWET COMERC.Y SERVICIOS AV MARIA CRISTINA 36 43002 TARRAGONA 02 43 2006 010719585 1005 1005 661,12
0111 10 43105922249 RODRIGUEZ PALACIOS JOSE CL MAS D'EN GUAL 58 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010721205 1005 1005 4.869,44
0111 10 43105939124 KO-GIZ WAKATA, S.L. CL RAMON Y CAJAL 19 43530 ALCANAR 02 43 2006 010721811 1005 1005 631,04
0111 10 43105967012 NOMES 2002, S.L. AV DR.VILASECA 1 43202 REUS 02 43 2006 010723427 1005 1005 712,14
0111 10 43106047238 CONSTRUCCIONES PRADEVEGA CL RAVAL SOL I VISTA 43202 REUS 02 43 2006 010725851 1005 1005 942,47
0111 10 43106074621 NOVOIDEAS MARKETING S.L. CL RAMON BERENGUER I 43840 SALOU 02 43 2005 020148515 0905 0905 1.322,78
0111 10 43106097051 ALJUFA CAMBRILS, SL PO IND.FRANC-PARC.17 43006 TARRAGONA 02 43 2006 010727568 1005 1005 794,32
0111 10 43106118269 SEGUR GESTION E INVESTIG CL LA RAMBLA 16 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010728477 1005 1005 774,91
0111 10 43106155958 CONST.Y REFORMAS MIAMI 2 AV BARCELONA 27 43892 MIAMI PLAYA 02 43 2006 010730194 1005 1005 5.663,58
0111 10 43106159291 ESTIC-3000, S.L. CL SANTA TERESA 13 43500 TORTOSA 02 43 2006 010730501 1005 1005 775,87
0111 10 43106204357 GONDARD --- NATHALIE MON CL MAJOR 4 43750 FLIX 02 43 2006 010732218 1005 1005 222,37
0111 10 43106260032 LIDER SELECCIO, S.L. AV ROMA 17 43005 TARRAGONA 02 43 2006 010734238 1005 1005 2.196,20
0111 10 43106288526 VOGUE DEL PORT,S.L. ZZ PORT ESPORTIU 4 43004 TARRAGONA 02 43 2006 010735248 1005 1005 3.036,41
0111 10 43106359254 TIMAN - TRANSPORTS, S.L. AV EUROPA-(NAV.9) PO 43120 CONSTANTI 02 43 2006 010736965 1005 1005 883,25
0111 10 43106360264 CLAMOXFOC, S.L. CL PAU CASALS 2 43420 SANTA COLOMA 02 43 2006 010737066 1005 1005 1.886,50
0111 10 43106380068 ALVAREZ REYERO MANUEL AV BARCELONA 9 43202 REUS 02 43 2006 010738278 1005 1005 958,34
0111 10 43106393307 DIAMOND BAY S.L. CL MACIA 4 43850 CAMBRILS 02 43 2006 010738884 1005 1005 816,60
0111 10 43106396842 OLEASTRUM ALIMENTARIA, S CL GUILLEM DE MONTCA 43840 SALOU 02 43 2006 010739187 1005 1005 808,69
0111 10 43106431400 URBANO GORNALS ANGEL CL SEVILLA 9 43001 TARRAGONA 02 43 2006 010741110 1005 1005 819,77
0111 10 43106473331 BAUTEC PERSONAL, S.L. CL DEL COMPTE 16 43003 TARRAGONA 02 43 2006 010743736 1005 1005 958,34
0111 10 43106485859 CONSTRUCCIONES Y SERVICI ZZ APART.DE CORREOS 43080 TARRAGONA 02 43 2005 020167208 0905 0905 551,86
0111 10 43106513545 LIDER CONST.MANTE.,REPAR PO INDUS.FRANCOLI 28 43006 TARRAGONA 02 43 2006 010745554 1005 1005 1.194,80
0111 10 43106534258 CONSTRUCCIONES CUNIT S.X CL MAR 19 43881 CUNIT 02 43 2006 010844675 0705 0705 216,40
0111 10 43106534258 CONSTRUCCIONES CUNIT S.X CL MAR 19 43881 CUNIT 02 43 2006 010844776 0805 0805 3.833,41
0111 10 43106534258 CONSTRUCCIONES CUNIT S.X CL MAR 19 43881 CUNIT 02 43 2006 010845281 1005 1005 1.916,69
0111 10 43106534258 CONSTRUCCIONES CUNIT S.X CL MAR 19 43881 CUNIT 02 43 2006 010845382 0905 0905 1.854,88
0111 10 43106542039 AGRO MORSEN S.L. CL BOVILA 1 43800 VALLS 02 43 2006 010747372 1005 1005 377,38
0111 10 43106543453 PROMICONS BARCAT, S.L. CL MONTSERRAT 24 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010747675 1005 1005 6.532,87
0111 10 43106543453 PROMICONS BARCAT, S.L. CL MONTSERRAT 24 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010845483 0505 0505 10.665,52
0111 10 43106543453 PROMICONS BARCAT, S.L. CL MONTSERRAT 24 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010846695 0605 0605 386,78
0111 10 43106543453 PROMICONS BARCAT, S.L. CL MONTSERRAT 24 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010846796 0605 0605 17.281,21
0111 10 43106543453 PROMICONS BARCAT, S.L. CL MONTSERRAT 24 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010846800 0705 0705 386,78
0111 10 43106543453 PROMICONS BARCAT, S.L. CL MONTSERRAT 24 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010846901 0805 0805 386,78
0111 10 43106551537 WU --- KUAIQU CL SARDANA 4 43205 REUS 02 43 2005 020170844 0905 0905 621,84
0111 10 43106570735 RIPOLL FIGUERAS CARMEN CL MURALLA DEL CARME 43800 VALLS 02 43 2006 010749089 1005 1005 491,83
0111 10 43106581142 MAXHERMON, S.L. PS XAVIER MONTSALVAT 43004 TARRAGONA 02 43 2006 010749695 0905 0905 1.856,27
0111 10 43106597714 GRUPO INMOBILIARIO ROBEN AV FELIP PEDRELL 13 43850 CAMBRILS 02 43 2006 010750305 1005 1005 4.858,26
0111 10 43106640453 LARA MORALES JUAN DIEGO RD ALTAFULLA 71-73 43893 ALTAFULLA 02 43 2006 010752527 1005 1005 387,53
0111 10 43106651365 PROMO-BULDING MOULAHN, S CL HIGINIO ANGLES 12 43001 TARRAGONA 02 43 2006 010753739 1005 1005 4.760,84
0111 10 43106651365 PROMO-BULDING MOULAHN, S CL HIGINIO ANGLES 12 43001 TARRAGONA 02 43 2006 011508319 0405 0405 5.564,63
0111 10 43106651365 PROMO-BULDING MOULAHN, S CL HIGINIO ANGLES 12 43001 TARRAGONA 02 43 2006 011508420 0505 0505 4.791,74
0111 10 43106651365 PROMO-BULDING MOULAHN, S CL HIGINIO ANGLES 12 43001 TARRAGONA 02 43 2006 011508521 0605 0605 4.637,17
0111 10 43106651365 PROMO-BULDING MOULAHN, S CL HIGINIO ANGLES 12 43001 TARRAGONA 02 43 2006 011508622 0705 0705 4.791,74
0111 10 43106651365 PROMO-BULDING MOULAHN, S CL HIGINIO ANGLES 12 43001 TARRAGONA 02 43 2006 011508723 0805 0805 4.791,74
0111 10 43106651365 PROMO-BULDING MOULAHN, S CL HIGINIO ANGLES 12 43001 TARRAGONA 02 43 2006 011508824 0905 0905 3.709,75
0111 10 43106674102 SIMOES Y COSTA CONSTRUCC CL CERVANTES 4 43001 TARRAGONA 03 43 2005 017460908 0505 0505 15,34
0111 10 43106687337 APLICACIONES FRANSA, S.L CL JOSEP IGLESIAS FO 43202 REUS 02 43 2005 012856337 0105 0105 1.539,14
0111 10 43106704818 TRANSPORTES CASCASI S.L. CL RIGOBERTA MENCHU 43205 REUS 02 43 2005 020179837 0905 0905 883,25
0111 10 43106709666 UTRERA MONTENEGRO ANTONI CL MURALLA 27 43330 RIUDOMS 02 43 2006 010757476 1005 1005 816,60
0111 10 43106767765 OBRAS Y SERVICIOSS PLANA CL GLADIOL-URB.LOS J 43881 CUNIT 02 43 2006 010760712 1005 1005 3.801,67
0111 10 43106769785 BLANCO VIDAL JOSE CL CUBELLAS 20 43881 CUNIT 02 43 2006 010761217 1005 1005 958,34
0111 10 43106788074 JANET SELLES, S.L. CL FALCONERA 18 43840 SALOU 02 43 2006 010762429 1005 1005 776,75
0111 10 43106800808 DECRUZ --- ADAM KEITH CL PRIORAT-ED.PICASS 43840 SALOU 02 43 2006 010763540 1005 1005 800,72
0111 10 43106820915 PEREZ SANCHEZ MARIA CARM CL PUERTO DEP.LOC.11 43890 HOSPITALET D 02 43 2006 010764954 1005 1005 405,44
0111 10 43106822733 MARTINEZ MORENO ANTONIA CL BERNAT DE BELL-LL 43203 REUS 02 43 2006 010765156 1005 1005 800,72
0111 10 43106830918 HUDACRY, S.L. ZZ MOLL DE RIBERA, L 43004 TARRAGONA 02 43 2006 010766267 1005 1005 131,71
0111 10 43106833847 REGATABI, S.L. CL HIGINI ANGLES - B 43001 TARRAGONA 02 43 2005 020190446 0905 0905 3.487,97
0111 10 43106851631 BAUTEC PERSONAL, S.L. CL DEL COMPTE 16 43003 TARRAGONA 02 43 2006 010767681 1005 1005 774,29
0111 10 43106886185 TALAVERA GRANJA ROSALIA CL PERE MESTRES 33 43881 CUNIT 02 43 2006 010769705 1005 1005 791,24
0111 10 43106899020 MARTINEZ LOPEZ LUIS CL ESGLESIA 4 43382 MASPUJOLS 02 43 2006 010771321 1005 1005 1.916,69
0111 10 43106908013 COESPA CAMBRILS 2004, S. CL VINYOLS 17 43300 MONT ROIG DE 02 43 2006 010771624 1005 1005 8.150,21
0111 10 43106916093 BELLOCQ --- VALERY LUDOV PO CENTRE OCI GABARR 43006 TARRAGONA 02 43 2006 010772533 1005 1005 2.402,22
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0111 10 43106943577 CONSTRUCCIONES DAVID GEN CL VALENCIA 32 43850 CAMBRILS 02 43 2006 010774149 1005 1005 912,07
0111 10 43106945193 MIAMI BANKOLE AUTO, S.L. AV BARCELONA 119 43892 MIAMI PLAYA 02 43 2006 010774351 1005 1005 654,77
0111 10 43106954287 HA ABDUL SL AV SEBASTIAN JUAN AR 43870 AMPOSTA 02 43 2006 010775058 1005 1005 800,72
0111 10 43106955705 MORALES SORIANO MARIA IS CL PIN I SOLER 38 43002 TARRAGONA 02 43 2005 020199641 0905 0905 310,30
0111 10 43106978337 CAMPOS GOMEZ FERNANDO AV PAISOS CATALANS 3 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010776270 1005 1005 2.875,06
0111 10 43106988643 KINERA, S.L. CL LLEIDA-(POL.L'EMP 43712 LLORENC DEL 02 43 2005 020201156 0905 0905 793,33
0111 10 43106993087 ZANJAS ESTRUCTURAS Y CUB CL VEINTIUNO 4 43100 BONAVISTA 02 43 2006 010776977 1005 1005 6.708,46
0111 10 43106993794 GARCIA NIETO CRISTIAN CL SANT JOSEP MUNTAN 43500 TORTOSA 02 43 2005 020201358 0905 0905 20.257,14
0111 10 43107003700 CONST.REHABILITACIONES T PZ VERDAGUER 10 43003 TARRAGONA 02 43 2005 015040958 0205 0205 6.170,92
0111 10 43107003700 CONST.REHABILITACIONES T PZ VERDAGUER 10 43003 TARRAGONA 02 43 2006 010777583 1005 1005 9.977,44
0111 10 43107023100 ESTRUCTURAS ENCINAS, S.L CL SANTA JOAQUINA DE 43850 CAMBRILS 02 43 2005 020203479 0905 0905 927,43
0111 10 43107027544 MUNDIALBUS VIAJES, S.L. CL MORELL 19 43203 REUS 02 43 2006 010779607 1005 1005 2.592,76
0111 10 43107041991 PUIGSANT, S.L. PZ VERDAGUER 12 43003 TARRAGONA 02 43 2006 010780819 1005 1005 2.889,79
0111 10 43107044823 RAÑA CREATIONS, S.L. CL METAL.LURGIA-(PO. 43470 SELVA DEL CA 02 43 2005 020205503 0905 0905 775,87
0111 10 43107068768 RUBIO MORALES JOSE MARIA CL NAVARRA 9 43205 REUS 02 43 2006 010783041 1005 1005 958,34
0111 10 43107152533 CORREA ECHEVERRY OSCAR F CL EXTREMADURA 4 43850 CAMBRILS 02 43 2005 020213886 0905 0905 790,27
0111 10 43107171327 RODRIGUEZ CLAVERIAS RAMO CL RIU ALGARS 43006 TARRAGONA 02 43 2005 020215708 0905 0905 927,43
0111 10 43107171327 RODRIGUEZ CLAVERIAS RAMO CL RIU ALGARS 43006 TARRAGONA 02 43 2006 010789610 1005 1005 958,34
0111 10 43107186380 CHEN --- GUOPING CL VEINTIUNO 49 43100 BONAVISTA 03 43 2005 016077646 0405 0405 26,95
0111 10 43107191333 PEREZ ATIENZA MIGUEL CL AVENIR 21 43800 VALLS 02 43 2006 010791327 1005 1005 6.437,68
0111 10 43107243873 SELANA, S.L. PS JOAN MIRO 1 43500 TORTOSA 03 43 2005 017414125 0505 0505 20,69
0111 10 43107243873 SELANA, S.L. PS JOAN MIRO 1 43500 TORTOSA 02 43 2006 010795468 1005 1005 800,72
0111 10 43107258122 CONSTRUCCIONS MANUEL J.S AV CADIZ 73 43892 MIAMI PLAYA 02 43 2005 020222576 0905 0905 3.709,75
0111 10 43107258122 CONSTRUCCIONS MANUEL J.S AV CADIZ 73 43892 MIAMI PLAYA 02 43 2006 010796175 1005 1005 3.833,41
0111 10 43107290656 INVERSIONES GONZALEZ BES PS SUNYER 11 43202 REUS 02 43 2006 010798401 1005 1005 10.525,99
0111 10 43107346634 GOMEZ CENTENO JOSE MANUE PS MARITIMO 5 43881 CUNIT 02 43 2006 010802138 1005 1005 1.601,48
0111 10 43107451415 RANDE RANDE JOSE CL SANT JOAN 36 43764 CATLLAR EL 02 43 2005 020238542 0905 0905 2.002,01
0111 10 43107459802 MOLINA TONCHA SONIA CL NOU DE STA.TECLA 43004 TARRAGONA 02 43 2006 010811636 1005 1005 776,75
0111 10 43107472330 CONTRATAS SUPR S.L. CL NORD 12 43840 SALOU 02 43 2006 010812747 1005 1005 816,60
0111 10 43107514665 CONST.Y REHABIL.AGUSTIN CL MAJOR 17 43201 REUS 02 43 2006 010816383 1005 1005 3.662,95
0111 10 43107523658 SHOAIB CONSTRUCCIONS, S. PS PAU CASALS 114 43481 PINEDA LA 02 43 2006 010817902 1005 1005 816,60
0111 10 43107542149 MUNDIALBUS BUSSINES ESPA CL MORELL 19 43203 REUS 02 43 2006 010820023 1005 1005 612,91
0111 10 43107564276 MBAYE --- ISMAILA PZ VENUS 2 43840 SALOU 02 43 2005 020249050 0905 0905 406,37
0111 10 43107592871 GRACIAN FIGUEREDO URRUTI CT DE LA COSTA - EDI 43840 SALOU 02 43 2006 010823558 0905 0905 32,24
0111 10 43107611362 ES.PRO.TE.CO.ESTUDIOS Y CL FORMENTERA 4 43881 CUNIT 03 43 2005 017727454 0605 0605 221,94
0111 10 43107611362 ES.PRO.TE.CO.ESTUDIOS Y CL FORMENTERA 4 43881 CUNIT 02 43 2006 010824669 1005 1005 16.224,52
0111 10 43107653802 MERCADO --- LILIANA VANE CT NAC.340 KM. 1179, 43830 TORREDEMBARR 02 43 2006 010827905 1005 1005 800,72
0111 10 43107655519 PIZZINO --- MARCELLO CL DOCTOR MALLAFRE 3 43005 TARRAGONA 02 43 2006 010828208 1005 1005 2.875,06
0111 10 43107704524 TAIEBI --- MIMOUN CL TRAVESERA DE BOIX 43881 CUNIT 02 43 2006 010832046 1005 1005 2.144,71
0111 10 43107727560 DOROTEYA, S.L. CL CUENCA 38 43892 MIAMI PLAYA 02 43 2006 010834268 1005 1005 361,80
0121 07 430025055470 ANDREU CASTILLO VICENTE AV PAISOS CATALANS 2 43202 REUS 02 43 2006 010643807 1005 1005 802,46
0121 07 430052821924 RODRIGUEZ RAMIREZ JORDI CT PLA DE SANTA MARI 43800 VALLS 02 43 2006 010644615 1005 1005 802,46

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

0521 07 031056367233 MUSSARI PALMON SERGIO OM CL BARBASTRE 16 3 43840 SALOU 02 43 2006 010617232 0805 0805 296,29
0521 07 031056367233 MUSSARI PALMON SERGIO OM CL BARBASTRE 16 3 43840 SALOU 02 43 2006 010617333 0905 0905 296,29
0521 07 080391877400 MARQUEZ VILLALON SANTIAG CL DR.PIUS FONT I QU 43700 VENDRELL EL 02 43 2006 010616929 0905 0905 275,50
0521 07 081007973243 FELGUERA CHINCHILLA FRAN CL TARRAGONA 7 43830 TORREDEMBARR 02 43 2006 010617838 0505 0505 275,50
0521 07 081007973243 FELGUERA CHINCHILLA FRAN CL TARRAGONA 7 43830 TORREDEMBARR 02 43 2006 010617939 0605 0605 275,50
0521 07 081007973243 FELGUERA CHINCHILLA FRAN CL TARRAGONA 7 43830 TORREDEMBARR 02 43 2006 010618040 0705 0705 275,50
0521 07 081007973243 FELGUERA CHINCHILLA FRAN CL TARRAGONA 7 43830 TORREDEMBARR 02 43 2006 010618242 0805 0805 275,50
0521 07 081007973243 FELGUERA CHINCHILLA FRAN CL TARRAGONA 7 43830 TORREDEMBARR 02 43 2006 010618343 0905 0905 275,50
0521 07 430027184824 HERREROS BALLESTEROS JOS CL RAMON D'OLCINA 55 43480 VILASECA DE 02 43 2006 011487909 0505 0505 279,61
0521 07 430027184824 HERREROS BALLESTEROS JOS CL RAMON D'OLCINA 55 43480 VILASECA DE 02 43 2006 011488010 0605 0605 279,61
0521 07 430027184824 HERREROS BALLESTEROS JOS CL RAMON D'OLCINA 55 43480 VILASECA DE 02 43 2006 011488111 0705 0705 279,61
0521 07 430027184824 HERREROS BALLESTEROS JOS CL RAMON D'OLCINA 55 43480 VILASECA DE 02 43 2006 011488212 0805 0805 279,61

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 08 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR

0811 10 43104581528 GESTION SERVICIOS NAUTIC CL DOCTOR FLEMING 6 43850 CAMBRILS 02 43 2005 020110422 0905 0905 180,84
0811 10 43107651677 DISTRIBUCION DESPEGAR, S CL ORQUIDEAS 22 43850 CAMBRILS 02 43 2006 010827396 0905 0905 174,85
0811 10 43107651677 DISTRIBUCION DESPEGAR, S CL ORQUIDEAS 22 43850 CAMBRILS 02 43 2006 010827400 0905 0905 136,34
0811 10 43107651677 DISTRIBUCION DESPEGAR, S CL ORQUIDEAS 22 43850 CAMBRILS 02 43 2006 010827501 0905 0905 112,22
0811 10 43107651677 DISTRIBUCION DESPEGAR, S CL ORQUIDEAS 22 43850 CAMBRILS 02 43 2006 010827602 0905 0905 87,49
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0821 10 43101995971 ROVIRA GUAL ERNESTO CL COMERCIO 3 43830 TORREDEMBARR 02 43 2006 010661486 0905 0905 42,44
0821 10 43101995971 ROVIRA GUAL ERNESTO CL COMERCIO 3 43830 TORREDEMBARR 02 43 2006 010661587 1005 1005 614,75
0821 10 43105818680 VILLEGAS LIZANDRA CESAR CL PAU CASALS 34 43860 AMETLLA DE M 02 43 2006 010718474 1005 1005 612,91

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

0521 07 081039300708 AIXALA PLAJA XAVIER CL VENEZUELA 3 43830 TORREDEMBARR 02 08 2006 012361687 0205 0205 275,50
0521 07 081039300708 AIXALA PLAJA XAVIER CL VENEZUELA 3 43830 TORREDEMBARR 02 08 2006 012361788 0305 0305 275,50
0521 07 081039300708 AIXALA PLAJA XAVIER CL VENEZUELA 3 43830 TORREDEMBARR 02 08 2006 012361889 0405 0405 275,50
0521 07 081039300708 AIXALA PLAJA XAVIER CL VENEZUELA 3 43830 TORREDEMBARR 02 08 2006 012362091 0505 0505 275,50
0521 07 081039300708 AIXALA PLAJA XAVIER CL VENEZUELA 3 43830 TORREDEMBARR 02 08 2006 012362192 0605 0605 275,50
0521 07 081039300708 AIXALA PLAJA XAVIER CL VENEZUELA 3 43830 TORREDEMBARR 02 08 2006 012362293 0705 0705 275,50
0521 07 081039300708 AIXALA PLAJA XAVIER CL VENEZUELA 3 43830 TORREDEMBARR 02 08 2006 012362394 0805 0805 275,50
0521 07 081039300708 AIXALA PLAJA XAVIER CL VENEZUELA 3 43830 TORREDEMBARR 02 08 2006 012362495 0905 0905 275,50

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 121012710819 RABEH --- HASSAN CL PAU CASALS 3 43570 SANTA BARBAR 02 12 2004 012109370 0103 1203 797,17
0611 07 121012710819 RABEH --- HASSAN CL PAU CASALS 3 43570 SANTA BARBAR 02 12 2004 023613772 0104 0104 56,81
0611 07 121013545726 ZAITOUNI --- MOHAMED NAJ CL PIETAT 2 43550 ULLDECONA 02 12 2004 012118464 0103 1203 911,04
0611 07 121013545726 ZAITOUNI --- MOHAMED NAJ CL PIETAT 2 43550 ULLDECONA 02 12 2004 023630344 0104 0104 77,46
0611 07 121013545726 ZAITOUNI --- MOHAMED NAJ CL PIETAT 2 43550 ULLDECONA 02 12 2004 023630445 0204 0204 77,46
0611 07 121013545726 ZAITOUNI --- MOHAMED NAJ CL PIETAT 2 43550 ULLDECONA 02 12 2004 023630546 0404 0404 77,46
0611 07 121013545726 ZAITOUNI --- MOHAMED NAJ CL PIETAT 2 43550 ULLDECONA 02 12 2004 023630647 0304 0304 77,46
0611 07 121013545726 ZAITOUNI --- MOHAMED NAJ CL PIETAT 2 43550 ULLDECONA 02 12 2004 023630748 0504 0504 77,46

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 121012710819 RABEH --- HASSAN CL PAU CASALS 3 43570 SANTA BARBAR 02 12 2004 023613873 0404 0404 72,30

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 121015390645 BENAZZA --- LAHCEN UR ICOMAR 4 43006 TARRAGONA 02 12 2004 023679450 0104 0104 51,64
0611 07 431014806412 MARCU --- ADRIAN ALIN CL SANT VICENT 9 43560 SENIA LA 02 12 2004 023725829 0104 0104 77,46
0611 07 431014839653 HAMDOUNE --- SAGHIRI CL EUROPA 6 43870 AMPOSTA 02 12 2004 024431303 0104 0104 38,72
0611 07 431016911312 CIURARIU --- VERONICA CL ILLA DE GENOVA 4 43500 TORTOSA 02 12 2004 012512023 0103 1203 911,04
0611 07 431016911312 CIURARIU --- VERONICA CL ILLA DE GENOVA 4 43500 TORTOSA 02 12 2004 024433121 0504 0504 77,46
0611 07 431016911312 CIURARIU --- VERONICA CL ILLA DE GENOVA 4 43500 TORTOSA 02 12 2004 024433222 0304 0304 77,46
0611 07 431016911312 CIURARIU --- VERONICA CL ILLA DE GENOVA 4 43500 TORTOSA 02 12 2004 024433323 0404 0404 77,46
0611 07 501021763519 ROOM --- SHAH CT STA BARBARA-LA SE 43515 GALERA LA 02 12 2004 012383903 0103 1203 911,04
0611 07 501021763519 ROOM --- SHAH CT STA BARBARA-LA SE 43515 GALERA LA 02 12 2004 024171221 0104 0104 77,46
0611 07 501021763519 ROOM --- SHAH CT STA BARBARA-LA SE 43515 GALERA LA 02 12 2004 024171322 0304 0304 77,46
0611 07 501021763519 ROOM --- SHAH CT STA BARBARA-LA SE 43515 GALERA LA 02 12 2004 024171423 0504 0504 77,46
0611 07 501021763519 ROOM --- SHAH CT STA BARBARA-LA SE 43515 GALERA LA 02 12 2004 024171524 0404 0404 77,46
0611 07 501021763519 ROOM --- SHAH CT STA BARBARA-LA SE 43515 GALERA LA 02 12 2004 024171625 0204 0204 77,46

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 080174097242 GARCIA PEREZ JOSEFA CL SANT JOSEP, S/N. 43559 VALENTINS 02 12 2004 012023282 0103 0703 455,52
0611 07 081123130835 AHMED --- FAROOQ CL RASQUERA 19 43500 TORTOSA 02 12 2004 023770588 0304 0304 77,46
0611 07 081123130835 AHMED --- FAROOQ CL RASQUERA 19 43500 TORTOSA 02 12 2004 023770689 0404 0404 12,91
0611 07 081123130835 AHMED --- FAROOQ CL RASQUERA 19 43500 TORTOSA 02 12 2004 023770790 0204 0204 77,46

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL

0111 10 38104501108 REDONDO HERNANDEZ ILDEFO CL RIPOLL 16 43206 REUS 02 38 2006 011181371 1005 1005 1.916,69
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2006/3473 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona
Administración 43-01 / 43-05

Anuncio

No habiéndose podido notificar a los interesados que se rela-
cionan a continuación por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-
cación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE de
14/01/99) se notifican las actuaciones practicadas por esta
Dirección Provincial al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social en virtud de lo establecido en el
artículo 35. 2. 3º del Reglamento General sobre inscripción de
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores a la Seguridad Social aprobado por real decreto 84/96,
de 26 de enero (BOE de 27-2-96).

1. Comunicaciones de altas y/o bajas de oficio en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos practicadas por la Inspección
Provincial de Trabajo.
APELLIDOS Y NOMBRE Nº AFILIACION FECHA ALTA FECHA BAJA DOMICILIO
BERAZA GARCIA ANTONIO 24/00451532/75 01/02/05 28/02/05 PICAMOIXONS- MAJOR, 11
RAWLINS --- MARISA MICHELLE 43/10138278/23 01/08/01 31/10/01 SALOU- DE LA FONT, 2
PALOMBA --- ENRICO 43/00590810/50 01/06/04 30/06/04 REUS- CORREDOR DEL GAS, 7 -1º
ABDELKIVIR --- EL FADILI FRANCO 43/10157330/63 01/04/03 31/08/03 TARRAGONA- ALGUER, 4 5-1
BORONAT CABRE JOAN 43/00299645/79 01/12/94 31/12/04 TARRAGONA- REBOLLEDO, 15 - 1º
GUERRERO GONZALEZ JUAN 43/00180052/87 - - - 31/05/05 AMPOSTA- PS.CANAL, 43 2-1
CANDANEDO GOMEZ 
JOSE ANGEL 47/00397684/64 - - - 30/09/04 TARRAGONA- BL. CUBA ESC.C 2-1 (SP Y SP)

2. Denegaciones de baja en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, (continúan de alta).
APELLIDOS Y NOMBRE Nº AFILIACIÓN DENEGACION BAJA DOMICILIO
ALVAREZ HERVAS ANA MARIA 43/00487731/82 04/02/05 CUNIT- LES VINYES, 13 1-2
SANCHO MASAGUE DAVID 43/00587596/37 31/10/05 TARRAGONA- PIN I SOLER, 38 - 3º

3. Denegaciones de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
APELLIDOS Y NOMBRE Nº AFILIACION DENEGACIÓN ALTA DOMICILIO
BOUJAMAA EL BARNOUSY 43/10159897/11 05/07/05 TARRAGONA- MISERICORDIA, 26 3-1
LEUDO GUTIERREZ LUZ MARINA 43/10215088/09 16/05/05 VENDRELL- BAIX PENEDES, 6 3-D
STELLEMA KLARA 43/10215405/35 12/05/04 SALOU- PS. MIRAMAR, 86

4. Denegaciones de fecha de baja en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, aceptando otra fecha.

DENEGACION ACEPTAR
NOMBRE Y APELLIDOS Nº AFILIACION FECHA BAJA NUEVA FECHA DOMICILIO
CHLAARI --- MOHAMED 08/05449562/31 30/11/04 30/09/04 CALAFELL- MILA FONTANALS, 

74 EDIF. TROPIC PARK
DE PAEPE --- ERWIN 
FLORENT 43/10091853/61 31/12/04 31/03/05 SALOU- MAJOR, 22
LOPEZ LORENTE 
CONSTANTINO 43/00557769/86 01/01/04 30/11/04 TARRAGONA- ONCE, 15 B 2ª-1ª
NOVELL VIVES JAVIER 43/00354775/16 31/08/03 31/01/05 VENDRELL- RABASSAIRES, 5 1-1
RIPOLL MARIN ANTONIO 08/02512707/45 30/06/04 30/04/05 TORREDEMBARRA- 

AV. DE LA ESTACION, 17 4-10

5. Bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
modificadas a instancia de los interesados.
NOMBRE Y APELLIDOS Nº AFILIACION FECHA BAJA DOMICILIO
CHUECA CABELLO Mª ESTHER 43/10068479/64 31/03/03 LA PINEDA- ISAAC ALBENIZ, 18-20 2º-7ª
GARCIA TREBOL JOSE LUIS 50/00340429/73 31/03/03 LA PINEDA- ISAAC ALBENIZ, 18/20 2º-7ª

6. Comunicaciones de alta y baja en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.
NOMBRE Y APELLIDOS Nº AFILIACION FECHA ALTA FECHA BAJA DOMICILIO
DONEV --- SVETLANA 43/10214780/89 01/02/05 31/07/05 ULLDECONA- RAMON LLUL, 5

Todo ello con independencia de que si los interesados, prueban,
por cualquiera de los medios admitidos en derecho, que el cese en
la actividad tuvo lugar en otra fecha, se proceda a revisar lo
actuado.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante
el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del día 27). Transcurridos tres meses
desde la interposición del recurso sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá considerarse desestimado.

Tarragona, 9 de marzo 2006. --- La directora de la
Administración, Silvia Conesa Sanz.

2006/3475 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona
Administración 43-01 / 43-05

Anuncio

No habiéndose podido notificar al interesado que se relaciona
a continuación por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifican las altas y bajas
de trabajadores en las mismas practicadas de oficio por esta
Dirección Provincial, en virtud de lo establecido en los artículos 20
y 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores a la
Seguridad Social aprobado por Real Decreto 84/96, de 26 de
enero (BOE 27-02-1996).

1. Cursar las bajas de oficio en el Régimen General de la
Seguridad Social de los siguientes trabajadores en la empresa
FOMENTO Y CONSTRUCCIONES BING, SL, con código de cuenta
de cotización 43/105966204 domiciliada en la Calle Sant Antoni,
15 3º 1ª de Valls.
Trabajador Nº Afiliación Fecha Baja Domicilio
Hicham Kasri 43/1014142869 11/01/2005 Sant Antoni, 15 1º de Valls
Noura Zaoui Dahmani 43/1015602620 5/10/2004 Sant Antoni, 15 1º de Valls
Abderrahmane Benhadach 43/1000023713 24/12/2004 Sant Antoni, 15 1º de Valls

2. Cursar la baja de oficio en el Régimen General de la
Seguridad Social del trabajador siguiente en la empresa CONST. Y
SANEAMIENTOS JERFER, SL, con código de cuenta de cotización
43/105185857 domiciliada en la Calle Guillem de Montcada, 12
de Salou:
Trabajador Nº Afiliación Fecha Baja Domicilio
Ghdifa Jebli 43/1017423085 31/07/2004 CT. AMPOSTA, 81 D 1º 1ª -Golas- de la Pineda

3. Cursar las bajas de oficio en el Régimen General de la
Seguridad Social de los trabajadores en las empresas siguientes:

- RAFAEL M CARCELLER con código de cuenta de cotización
43/106834756:
Trabajador Nº Afiliación Fecha Baja Domicilio
Antonio Rivilla Valenzuela 08/0267815410 31/01/2005 Mediterraneo, 23 1º de Segur de Calafell
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- JUAN CARLOS ZURITA GUILLEN con código de cuenta de coti-
zación 43/106146460:
Trabajador Nº Afiliación Fecha Baja Domicilio
Lurdes Olive Muñoz 43/1009296610 8/02/2005 Fco. Perez Dolz, 5 3º de Cambrils

- MANTENIMIENTO Y SERVICIOS J. GARCIA Y J. GIMENEZ, SL,
con código de cuenta de cotización 43/105691065 domiciliada
en la calle Destral, 5 de Tarragona:
Trabajador Nº Afiliación Fecha Baja Domicilio
Eva M Calvo Fernandez 37/0035625772 30/08/2005 Gobernador Gonzalez, 9 3º 1ª de Tarragona

- EVELYNE LALU con código de cuenta de cotización
43/106943274 domiciliada en la calle Segria, 9 de
Torredembarra:
Trabajador Nº Afiliación Fecha Baja Domicilio
Mauro Cesar Decia 43/1020581346 7/02/2005 Major, 77 de Constanti

- KENAN MUSLIU con código de cuenta de cotización
43/105131495 domiciliada en la calle Pin i Soler, 6 entlo. B de
Tarragona:
Trabajador Nº Afiliación Fecha Baja Domicilio
Ismit Musliu 43/1015549066 28/02/2002 Pere Martell, 8 pr. 4ª de Tarragona

- CONST. Y OBRAS CORINTEX, S.L., con código de cuenta de
cotización 43/104914560 domiciliada en la Avenida Generalitat,
12 Bajos de Vila-Seca:
Trabajador Nº Afiliación Fecha Baja Domicilio
Diego Martinez Martinez 43/1006494724 3/08/05 Riu Brugent, 4 esc. 3º 1ª de Tarragona

4. Cursar las bajas de oficio en el Régimen General de la
Seguridad Social de los trabajadadores Marcos J. Laguna Sánchez
en fecha 30/06/2004 y Sid Ali Meledjem en fecha 26/03/2003
en la empresa NATIVIDAD SALTO DOBERMAN, SL, con código de
cuenta de cotización 43/104637304 domiciliada en la Calle Unió,
52 entlo. 6 de Tarragona.

5. Cursar la baja de oficio en el Régimen General de la
Seguridad Social del trabajador Taleb Othman en fecha
15/04/2005 en la empresa MANUEL FRANCO GARCIA, con
código de cuenta de cotización 43/106666523 domiciliada en la
Calle Nou de Sant Pau, 3 4º 3ª de Tarragona.

6. Cursar la baja de oficio en el Régimen General de la
Seguridad Social del trabajador Daniel Tejero Rodríguez en fecha
17/05/2005 en la empresa ARROBA ESTESA, S.L.L., con código
de cuenta de cotización 43/106470301 domiciliada en la Calle
Méndez Nuñez, 16 de Tarragona.

7. Cursar la baja de oficio en el Régimen Especial de Empleados
de Hogar de la Seguridad Social del trabajador Elemir Conceicao
Mendoca en fecha 18/04/2001 en la empresa JOSE ANDRES
MONTEAGUDO FAJARDO, con código de cuenta de cotización
43/1104703079 domiciliada en la Calle Lluis Braile, 1 5º 504 -
Ed. Cannes- de Salou.

8. Cursar la anulación de oficio del alta en el Régimen General
de la Seguridad Social del trabajador Jaime Cervello Gort en la
empresa IBERIC L´AMISTAD, S.C.P. con código de cuenta de coti-
zación 43/105845255 domiciliada en la Avenida Paisos Catalans,
34 local 2 del Vendrell.

9. Cursar la anulación de oficio en el Régimen General de la
Seguridad Social de la trabajadora siguiente en la empresa RESTAU-
RANTE LOS CONEJOS, SL, con código de cuenta de cotización
43/100039403 domiciliada en la Carretera Tarragona-Lleida, km.
16 de Vallmoll:
Trabajador Nº Afiliación Fecha Anulación Domicilio
Maria Carmen Belchi Gonzalez 43/1001074242 27-01-2005 Partida Boveres, s/n de Puigpelat

10. Cursar las bajas de oficio en el Régimen General de la
Seguridad Social de los siguientes trabajadadores en las empresas
siguientes:
N. AFILIACION TRABAJADOR DOMICILIO FECHA BAJA EMPRESA
43/1007766434 DAVID TOMAS LOPEZ La Coma, 6 de Altafulla 2/01/01 SUPERFINESTRA, SL.
43/0052017531 LAUREANO MATA MANSO Del Carmen, 14 2º 6ª de Cunit 22/12/99 LOPERA EXPOSITO, VICENTE
43/0053916610 JUAN ROCA VILELLA Almendros, 17 de Cunit 22/12/99 LOPERA EXPOSITO, VICENTE
43/0053619445 MARCOS LOPEZ MARTO Gardenia, 9 del Vendrell1 30/04/01 GRUPO CLEINDEIN, SL.
11/0063636205 MANUEL J. MUÑOZ SOLER Envelat, 21 1º 3ª 

de Torredembarra 12/11/01 DIONISIO MUÑOZ SOLER
08/1030775216 RAMON LOPEZ SANCHEZ Pintor Mir, 5 2º 2ª de Calafell 26/07/02 OPEN ENGLISH 

MASTER SPAIN, SA.
43/1003609881 JOANNA BERNADET WITT Gavina-Ed. Playamero- de Salou 16/03/02 S.I. THE HANDYMAN, S.C.P.
08/0238717228 MARIA ISABEL GUIRAO Estacio, 38 8º 2ª de Valls 4/03/01 LERIVALLS, SL.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el director provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27).
Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá considerarse deses-
timado.

La directora de la Administración, Silvia Conesa Sanz.

2006/3474 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Vía Ejecutiva 

Edicto

De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Segurida Social resultan constatados los
siguientes:

HECHOS
Único. Como continuación de la resolución de fecha 2 de mayo

de 2005, mediante la cual se declaraba a Dª María José Duarte
Abos, en su calidad de administradora, responsable solidaria en el
pago de las deudas a la Seguridad Social de la sociedad CONS-
CENTER-VILA, SA, por importe de 137.392,68 euros correspon-
dientes al periodo de noviembre 2002 a mayo 2004, y en atención
a los hechos ya indicados en aquella resolución se reclaman los
débitos del periodo junio 2004 y abril 2005 por importe de
20.895,55 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La competencia para dictar el presente acuerdo viene

determinada en el artículo 12 del Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (BOE del 25), y otras disposi-
ciones concordantes.

Asimismo, el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social antes citado dispone que la
responsabilidad solidaria alcanzará tanto a la deuda como, en su
caso, a los recargos, intereses y a las costas del procedimiento de
apremio impagados.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en la
nueva redacción dada al mismo por la Ley 52/2003 de 10 de
diciembre, se establece que son responsables del cumplimiento de la
obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la
Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin
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personalidad a las que las normas reguladoras de cada Régimen y
recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y,
además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o suce-
sores mortis causa de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones,
negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en
aplicación de cualquier norma con rango de Ley que se refiera o no
excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de
pactos o convenios no contrarios a las Leyes. Dicha responsabilidad
solidaria, subsidiaria, o mortis causa se declarará y exigirá mediante
el procedimiento recaudatorio establecido en esta Ley y su normativa
de desarrollo. 

En este sentido es necesario destacar la sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana de fecha 14 de julio de 2004, en cuyo
fundamento de derecho segundo se justifica el cambio de posiciona-
miento de la Sala en la nueva redacción del artículo 15 del Texto
Refundido de la Ley general de la Seguridad Social dada por el
artículo 12 de la Ley 52/2003, reconociendo la competencia admi-
nistrativa en los pronunciamientos sobre solidaridad de los adminis-
tradores sociales.

Tercero. El artículo 104, apartado 1, letra e) de la Ley 2/1995,
de 23 de marzo, establece que las sociedades de responsabilidad
limitada se disolverán cuando como consecuencia de pérdidas dejen
reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital
social, a no ser que este se aumente o reduzca en la medida sufi-
ciente. 

Cuarto. El artículo 105 de la Ley 2/1995 dispone que en los
casos previstos en las letras c) a g) de apartado 1 del artículo 104
la disolución requerirá el acuerdo de la Junta General y que los admi-
nistradores deberán convocar la Junta General en el plazo de dos
meses para que adopte el acuerdo de disolución. El mismo artículo
en el apartado 4 estipula que los administradores están obligados a
solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo
social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado. Y en
su apartado 5 establece que el incumplimiento de la obligación de
convocar la Junta General o de solicitar la disolución judicial deter-
minará la responsabilidad solidaria de los administradores por todas
las deudas sociales.

Quinto. El artículo 69 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, determina que la respon-
sabilidad de los administradores de las sociedades de responsabi-
lidad limitada se regirá por lo establecido para los administradores
de las sociedades anónimas, regulado en el artículo 133 del Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Sexto. La doctrina que emana de las sentencias de los Tribunales
Superiores de Justicia de Baleares (14.10.1997), Comunidad
Valenciana (18.09.1999), Castilla y León (10.12.1999,
21.01.2000 y 25.02.2000) y Extremadura (25.01.2000) en sus
Salas de lo Contencioso Administrativo estipulan que carece de
fundamento calificar las leyes de sociedades de responsabilidad
limitada como leyes exclusivamente de derecho privado o bien que
no proceda su aplicación olvidándose de la unidad de que goza el
ordenamiento jurídico. Por ello, el acudir en este supuesto a institu-
ciones del derecho mercantil, no supone ningún obstáculo para la
substanciación del procedimiento en la vía administrativa. 

Séptimo. La declaración de responsabilidad solidaria de los
administradores de una sociedad anónima o de responsabilidad
limitada es un acto sujeto al derecho administrativo y no al derecho
privado, protegido por la auto tutela judicial expuesta en el artículo
57.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Ordinario Común.

Octavo. Asimismo, en la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias de 20 de marzo de 2003 nos indica que la
responsabilidad solidaria impuesta por el art. 262.5 de la Ley de
Sociedades Anónimas (L.S.A.) es de naturaleza "cuasi objetiva" y "ex
lege" y comienza en el mismo momento en que, conociendo la defi-

ciente situación patrimonial de la empresa, no procedieran en la
forma prevista en el art. 262 de la L.S.A. de tal manera que la pasi-
vidad del administrador lleva aparejada su responsabilidad solidaria
por las obligaciones sociales a modo de consecuencia objetiva, sin
que les exima de tal responsabilidad el hecho de ser posible remediar
tal situación social mediante aumento o reducción de capital social.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, queda constatado que la deuda a la Seguridad Social de la
empresa CONS-CENTER-VILA-SA, SL, supera el capital social y que
Dª. María José Duarte Abos como administradora solidario de la
citada empresa, no procedió a convocar la Junta General de Socios
para adoptar el acuerdo de disolución o a solicitar la disolución
judicial. Por ello, de conformidad con el artículo 105.5 de la Ley
2/1995, es responsable solidaria de las deudas generadas por la
sociedad CONS-CENTER-VILA-SA, SL, en el periodo comprendido
entre junio 2004 y abril 2005.

Por todo lo expuesto, esta Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social

ACUERDA 
1. Declarar a Dª. María José Duarte Abos responsable solidaria

en el pago de las deudas con la Seguridad Social de CONS-
CENTER-VILA-SA, SL.

2. Reclamar a Dª. María José Duarte Abos, en su calidad de
responsable solidaria de los débitos a la Seguridad Social de la
empresa CONS-CENTER-VILA-SA, SL, la cantidad de 20.895,55
euros, correspondiente al período comprendido entre los meses de
junio 2004 y abril 2005, según detalle pormenorizado que se
acompaña a la presente reclamación administrativa de deuda, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social (BOE del 25), sin
perjuicio de las comprobaciones que se puedan realizar en esta
Dirección Provincial en relación con la generación de deuda de
periodos reclamados.

La reclamación de deuda podrá hacerse efectiva en período
voluntario hasta el día 5 o el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, si la notificación se produce ente el 1 y 15 o entre el
16 y el último día de cada mes, respectivamente, con el recargo
citado, utilizando los modelos que se adjuntan, en cualquier Entidad
Financiera autorizada a actuar como Oficina Recaudadora de la
Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en los artículos
21 y 64 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado el cumpli-
miento de lo interesado en la reclamación se iniciará el procedi-
miento de apremio mediante la emisión de providencia de apremio
con la aplicación de un recargo del 20 ó del 35 por ciento, según
establecen los artículos 27, 28 y 33 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (BOE del 31), aplicables de
conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio. Una vez iniciada la vía ejecutiva, el
ingreso deberá realizarse ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva
indicada en cada uno de los desgloses de la deuda.

Sin perjuicio de lo especialmente establecido para el recurso de
alzada contra la providencia de apremio, el procedimiento recauda-
torio sólo se suspenderá por la interposición de recurso administrativo
si el recurrente garantiza el pago de la deuda perseguida mediante
aval suficiente o consigna su importe a disposición de la Tesorería
General, en la forma prevista en el artículo 46 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Contra la presente reclamación de deuda, y en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de
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la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el citado
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación, en
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE del 14).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso
de alzada será de tres meses contados desde su interposición, trans-
curridos los cuales podrá considerarse desestimado por silencio admi-
nistrativo, según dispone el mencionado artículo 115 de la Ley
30/1992.

Tarragona, 3 de marzo de 2006. --- EL JEFE DE SECCIÓN, JOSÉ
ANTONIO YERGA MAGRO.

2006/3404 – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anunci

El Servicio de Correos ha devuelto la notificación efectuada
correctamente a la empresa Proyectos Integrales Limpieza con domi-
cilio en Tarragona, Rambla Vella, nº10. (Exp. Reclam. 05/96) Por
consiguiente, mediante este anuncio se le notifica, de acuerdo con
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común (BOE del 27.11.92), la siguiente reso-
lución:

RESOLUCIÓN SOBRE DIFERENCIAS EN LAS DEDUCCIONES 
DEL PAGO DELEGADO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

Número de Inscripción en la Seguridad Social:43/8110510
Empresa: PROYECTOS INTEGRALES LIMPIEZA

Examinados los modelos TC-2 de esa Empresa, correspondientes
a los meses de:

01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 
ingresados durante:
02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 06/05
en lo que se refiere a las deducciones por pago delegado de

Incapacidad Temporal por Enfermedad/Maternidad (columna 12),
se han observado las siguientes incidencias:

* NO ACREDITA CARENCIA 
Número de afiliación del trabajador: 43/10213830
Apellidos y nombre: GARCIA MATIAS, DOLORES
CANTIDAD DEDUCIDA 669,60 euros
CANTIDAD QUE SE DEBIA DEDUCIR     0,00 euros
DIFERENCIA 669,60 euros

Con esta misma fecha remitimos copia de esta resolución a la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social para que proceda a su
reclamación.

En el supuesto de no estar de acuerdo con alguno de los
extremos de esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la via jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo
de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el art. 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, (BOE de 11 de
abril)

EL DIRECTOR PROVINCIAL, P.D., EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL
DE INCAPACIDADES, Guillermo Boronat Cabrera.

2006/3405 – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anunci

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el
domicilio del interesado (Fernando Lastra Garrido), de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, se hace pública la presentación de la reclamación
previa presentada en su dia por REINOX, s.c.l., relativa al expediente
de falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo (FMS :
2005/00031 R.p: 2005/81) incoado por el accidente laboral
sufrido por Fernando Lastra Garrido en 25/04/2000, de acuerdo
con el informe de inspección que consta en el expediente.

Asimismo le indicamos que dispone de un plazo de diez dias
para efectuar las alegaciones que considere oportunas.

Nombre: Fernando Lastra Garrido ; NIF: 046450005X ; domi-
cilio: c/ crta de valls, 42 , at 2, El Vendrell (43700) 

Tarragona, 13 de marzo de 2006. --- El director provincial,
Narciso Martín Sanz.

2006/3406 – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anunci

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el
domicilio del interesado (Jose Hernan Herrera Salgado), de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la presentación de
la reclamación previa presentada en su dia por Sermelec Rendering,
s.l., relativa al expediente de falta de medidas de seguridad e
higiene en el trabajo (FMS : 2005/00023 R.p: 2005/141)
incoado por el accidente laboral sufrido por Jose Hernan Herrera
Salgado en 24/08/2004, de acuerdo con el informe de inspección
que consta en el expediente.

Asimismo le indicamos que dispone de un plazo de diez dias
para efectuar las alegaciones que considere oportunas.

Nombre: Jose Hernan Herrera Salgado; NIF: 0X5456733Y;
domicilio: c/ Carmen desvalls, 18, Segur de Calafell, (43882)

Tarragona, 13 de marzo de 2006. --- El director provincial,
Narciso Martín Sanz.

2006/3468 – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio

El Servicio de Correos ha devuelto la notificación efectuada
correctamente a Herminia Temprado Cordoba con domicilio en
Bonavista, CL Uno, 1-3º A (05/509912-62). Por consiguiente,
mediante este anuncio se le notifica, de acuerdo con el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común (BOE del 27.11.92), la siguiente resolución:

De acuerdo con los datos existentes en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y en la documentación aportada por usted esta
Dirección Provincial, en aplicación de la legislación vigente, ha
resuelto CANCELAR con fecha 20.12.2005, la prestación de inca-
pacidad permanente por las siguientes causas: 
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- POR NO HABERSE PODIDO EXAMINAR EL ESTADO DE SU
INCAPACIDAD A EFECTOS DE SU CALIFICACION, EN EL GRADO
QUE CORRESPONDA, COMO INCAPACITADO PERMANENTE AL
NO HABERSE EMITIDO POR EL CRAM EL PRECEPTIVO DICTAMEN
MEDICO POR HABER SIDO ALTA MEDICA EN FECHA 07-12-2005
(ART. 131.2 BIS DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO).

Si no estuviera conforme con la resolución adoptada podrá inter-
poner reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección
Provincial en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la
fecha de recepción de esta notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley del
Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (BOE del dia 11)

El director provincial. --- Pd., el subdirector provincial de Incapa-
cidades, Guillermo Boronat Cabrera. 

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

2006/3476-U – AJUNTAMENT D’ALMOSTER 

Edicte

El pressupost per l'exercici de l'any 2006 i la plantilla orgànica
s'han exposat al públic segons s'anuncia en el BOP de Tarragona
número 29 de data 4 de febrer de 2006, i s'han aprovat definiti-
vament pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 14 de març de
2006. 

A continuació es fan públics el pressupost resumit a nivell de
capítols i la plantilla orgànica, segons estableix l'article 169.3 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

PRESSUPOST DE DESPESES

A/OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal 287.561,61 euros
2. Despeses en béns corrents i serveis 457.900,00 euros
3. Despeses financeres 4.750,00 euros
4. Transferències corrents 40.000,00 euros

B/OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals 2.844.000,00 euros
7. Transferències de capital 00,00 euros
8. Actius financers 00,00 euros
9. Passius financers      24.500,00 euros

TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES 3.658.711,61 euros

PRESSUPOST D'INGRESSOS

A/OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes 270.000,00euros
2. Impostos indirectes 100.000,00 euros
3. Taxes i altres ingressos 728.854,28 euros
4. Transferències corrents 227.000,00 euros
5. Ingressos patrimonials 3.000,00 euros

B/OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d'inversions reals 1.821.253,91 euros
7. Transferències de capital 508.603,42 euros
8. Actius financers 00,00 euros
9. Passius financers            00,00 euros

TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 3.658.711,61 euros

PLANTILLA 

1. PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Núm. Grup de Nivell Complement 

de places DENOMINACIÓ DE PLACES classificació Complement destí Específic
1 I. Funcionaris d'Habilitació Nacional 

Secretari - Interventor B/A 24 SI
1 II. Auxiliar administratiu de gestió D 18 SI
1 III. Administratiu de gestió C 20 SI
1 IV. Auxiliar D 14 SI 
1 V. Serveis especials 

Algutzil E 14 SI 

2. FUNCIONARIS EVENTUALS (càrrecs de confiança)
CAP

3. PERSONAL LABORAL 

Núm. 
de llocs DENOMINACIÓ DEL LLOC Durada del contracte 

1 Auxiliar administratiu Indefinit
1 Peó de serveis Indefinit
1 Arquitecte Indefinit

Contra l'acord definitiu d'aprovació del pressupost es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte d'acord
amb l'article 171 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Almoster, 20 de març de 2006. --- L'alcalde, Àngel Xifré Arroyo 

2006/3423 – AJUNTAMENT D’ALTAFULLA 

Anunci de cobrança

Es posa en general coneixement :
Primer.
Que els rebuts corresponents al mes de març del Jardí d'Infància

Francesc Blanch, Escola Municipal de Música, Transport Escolar i
Transport Adaptat, de l'exercici 2006, es troben al cobrament.

Segon. Termini d'ingrés.
Del dia 13 de març de 2006 al 12 de maig de 2006.

Tercer. Lloc de pagament.
- Plaça del Pou, 1 d'Altafulla.- 
- Oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Quart. Modalitat d'ingrés.
- Per domiciliació bancària.
- Amb diners de curs legal.
- Per xec nominatiu conformat.

Cinquè. Dies i hores d'ingrés.
Els dilluns i els divendres de 10 hores a 13.30 hores.

Sisè. Advertència.
D'acord amb els arts. 97 i ss. del Reglament general de

Recaptació, el dia següent a la finalització del termini d'ingrés en
voluntària, s'iniciarà el període executiu amb el següent efecte:

a) Meritació i liquidació del 20% de recàrrec de constrenyiment.
b) Meritació i liquidació d'interessos de demora.
c) Meritació i liquidació de les costes.
d) Iniciació de l'expedient per la retirada de comptador.
e) Execució de patrimoni del deutor per via de constrenyiment.
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Setè. Informació.
a) L'Ajuntament, amb l'oportuna garantia pot concedir, prèvia

sol·licitud per escrit, ajornament o fraccionament en les
condicions que estableixi el Reglament general de
Recaptació.

b) Els padrons estan a disposició dels contribuents interessats per
examinar-los, i efectuar possibles reclamacions per escrit
davant el Servei de Gestió Tributària de l'Ajuntament.

c) Les altes, baixes i modificacions es tramitaran davant l'àrea de
Gestió i Llicències, per escrit.

d) Les anomalies que sorgeixin en els actes de gestió recap-
tatòria, són reclamades davant la Tresoreria, per escrit.

e) La interposició de recurs no suspèn l'obligació de fer efectiu
l'import liquidat, llevat dels supòsits previstos en el Reglament
general de Recaptació.

Altafulla, 10 de març de 2006. --- El tresorer, Xavier Borràs Solé.
--- Vist i plau, l'alcalde, Manel Ramon Fuentes.

2006/2929 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte

Transcorregut el termini d'exposició al públic de l'ordenança muni-
cipal de de l'ordenança municipal de Sorolls i vibracions del municipi
de Calafell aprovada definitivament pel Ple de la Corporació, en
sessió ordinària de data 7 de març de 2006, publicat inicialment al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 11 de gener de
2006, núm. 8, havent-se presentat al·legacions, reclamacions i/o
suggeriments, l'esmentat acord s'eleva a definitiu. 

Transcorregut el termini al qual fan referència els arts 65,2 i 70
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril, es procedeix a
la publicació del text íntegre.

Contra els mateixos, que esgoten la via administrativa, podreu
interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, davant
la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, d'acord amb els articles 10.1.a), 14, 25 i 46 de la Llei
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 107.3 de la Llei
30/1992.

Això sense perjudici de qualsevol altre recurs que cregueu oportú. 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL
I LES VIBRACIONS DEL MUNICIPI DE CALAFELL

OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ I DEFINICIONS
1.1 Objecte.
L'objecte d'aquesta Ordenança és establir, en l'àmbit de les

competències municipals, les normes i els criteris de bona qualitat
acústica a la ciutat, garantir la correcció de la contaminació per soroll
i vibracions i assegurar la deguda protecció a la població i al medi
urbà, evitant els efectes nocius als espais comunitaris. Aquesta
Ordenança regula també el marc de les actuacions municipals espe-
cífiques en matèria de sorolls i vibracions.

1.2 Àmbit d'aplicació.
Resten sotmesos a allò que preceptua aquesta Ordenança tots els

actes, establiments, activitat, aparells, serveis, edificis i instal·lacions,
fixos i mòbils, i qualsevol altre emissor de sorolls o vibracions que, en
el seu exercici, funcionament o utilització, puguin ésser subjectes
actius o passius d'algun dels efectes sonors que regula, sigui qui sigui
el seu titular, promotor o responsable, tant si és una persona física o
jurídica particular com si és l'Administració pública, i el lloc públic o
privat, obert o tancat en què estigui situat.

Queden exclosos de l'àmbit d'aquesta Ordenança els ambients
laborals, sotmesos a la seva legislació específica.

1.3 Definicions.
a) Soroll: S'entén per soroll qualsevol so susceptible de

molestar la població o bé causar-hi un efecte psicològic
o fisiològic advers, tal com ansietat, estrès o trastorns
similars.

b) Soroll continu: El que és present a l'ambient de forma
permanent, és a dir, durant llargs períodes de temps.

c) Soroll esporàdic: El que es presenta per períodes de
temps curt.

d) Soroll periòdic: El que es presenta de manera intermitent.
e) Soroll impulsiu: El de durada molt curta, generalment

inferior a un segon, amb un increment molt pronunciat de
nivell i una ràpida disminució, com ara cops, caigudes,
explosions i similars.

f) Soroll de fons: L'existent en absència de/dels focus
pertorbador/s.

g) Soroll ambiental urbà: El resultant de les combinacions
de les diferents fonts sonores que es donen a la via
urbana, degut, principalment, a la realització i funcio-
nament de les diverses activitats de la vida quotidiana.

h) Vibracions: Moviment de sòl, parets o estructures, capaç
d'ocasionar molèsties a la població o danys a les
persones i béns.

i) Emissió: Nivell sonor produït per una font acústica.
j) Immissió: Nivell sonor existent en un punt durant un

període determinat de temps.
k) Ambient exterior i interior: Classificació dels entorns

subjectes a legislació; es consideraran ambient exterior
aquelles àrees exposades a l'aire lliure, i interior aquelles
que es trobin protegides en l'interior d'edificacions.

l) Zona acústica: Àmbit territorial amb una mateixa qualitat
acústica.

m) Qualitat acústica: Grau d'adequació de les caracterís-
tiques acústiques d'un espai o zona a les activitats que
s'hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells
d'immissió i emissió acústics i de la seva importància
urbanística, social i/o cultural.

n) Mapa de Capacitat Acústica: Instrument tècnic que
assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de
qualitat en un territori determinat.

o) Mapa estratègic de soroll: Mapa dissenyat per a avaluar
globalment l'exposició al soroll produït per diferents fonts
de soroll en una zona o territori determinat.

p) Activitat: Qualsevol instal·lació, establiment o desenvolu-
pament d'una funció industrial comercial, de lleure, de
serveis o emmagatzematge, pública o privada.

q) Soroll d'activitats: El que s'origina pel desenvolupament
de qualsevol activitat.

r) Soroll de veïnatge: El que prové de les activitats domès-
tiques, com ara el funcionament dels electrodomèstics,
dels aparells, dels instruments musicals o acústics, dels
animals domèstics, així com també de les veus, els cants,
els crits o altres accions assimilables.

s) Valor guia: Nivell d'emissió o immissió que no s'haurà de
sobrepassar dins les condicions establertes.

t) Contaminació per soroll i/o vibracions: Existència a l'am-
bient, exterior i/o interior, de sorolls produïts per diferents
emissors que causen molèsties o riscs per a les persones,
els béns, el desenvolupament de les activitats o el medi
ambient.

u) Vehicles de titularitat pública: Els que pertanyen o són
emprats per un organisme públic, o amb els que presta
un servei i activitat de titularitat pública, com ara els
destinats al transport públic, la neteja viària, la recollida
d'escombraries i similars.

v) Vehicles d'urgències: Els destinats a situacions
d'emergència, a les quals cal fer front en un temps mínim,
normalment dotats d'avisadors acústics, com ara els de
la Policia governativa, autonòmica o municipal. Servei
d'extinció d'incendis i salvament, ambulàncies i similars.

BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 70 13Divendres, 24 - 3 - 2006



w) Avisadors acústics (alarmes i sirenes): Es defineix com a
sirena qualsevol dispositiu acústic instal·lat de forma
permanent o esporàdica en qualsevol vehicle
d'urgències. Una alarma és un dispositiu acústic que té
com a finalitat avisar que un establiment, habitatge,
vehicle o qualsevol altra classe de bé, està essent objecte
d'incendi, robatori o manipulació sense autorització del
titular.

x) Període diürn: Interval horari comprès entre les 7 i les 22
hores.

y) Període nocturn: Interval horari comprès entre les 22 i les
7 hores.

2. GESTIÓ AMBIENTAL DEL SOROLL
2.1 Integració del soroll en la gestió ambiental.
En el desenvolupament de les diferents tasques de plantejament

urbà i d'organització de tot tipus d'activitats i serveis, l'Ajuntament ha
de tenir en compte el soroll, juntament amb els altres factors
implicats, per tal de garantir que les actuacions municipals
comportin, sempre que sigui possible, la disminució dels nivells
sonors ambientals.

Els criteris a què es refereix el paràgraf anterior s'ha d'aplicar,
entre d'altres, en els àmbits següents:

a) L'organització del trànsit en general.
b) Els transports col·lectius urbans.
c) La recollida d'escombraries.
d) La neteja de les vies i espais públics.
e) La ubicació dels centres docents, sanitaris, llocs de

residència col·lectiva i altres establiments anàlegs, que
l'ajuntament consideri d'especial protecció acústica, en
la mesura que les activitats que s'hi realitzen requereixen
un ambient especialment silenciós.

f) Consideració de l'impacte acústic en la concessió de
llicències d'obres i activitats.

g) La planificació i projecte de vies de circulació amb els
seus elements d'aïllament i esmorteïment acústic.

h) Els plans de pavimentació de la xarxa viària.
i) La regulació i el control periòdic de qualsevol activitat

privada, comercial o lúdica en vies públiques i espais de
concurrència pública.

j) El plantejament urbanístic en general.
El Departament de Via Publica de l'Ajuntament també podrà

prendre les mesures complementàries que estimi escaients per tal de
corregir i millorar els nivells acústics existents, apropant-los al màxim
als nivells guia previstos per a cada zona, per mitjà d'actuacions
com:

a) Apantallament acústic.
b) Pavimentació devies urbanes amb materials absorbents.
c) Equipaments urbans de baixa emissió sonora.
d) Revestiment de paraments verticals amb materials absor-

bents.
L'Ajuntament determinarà de manera periòdica els nivells sonors

ambientals de la ciutat per tal d'actualitzar el Mapa de Capacitat
Acústica, i poder així avaluar les variacions produïdes, adequar-hi
aquesta Ordenança, i establir plans d'actuació prioritària respecte al
soroll.

3. CRITERIS DE QUALITAT ACÚSTICA I VIBRACIONS
3.1 Zonificació acústica dels ambients exteriors.
Per tal de garantir la protecció contra el soroll a la població i al

medi ambient, l'Ajuntament ha de dividir la ciutat en diferents àrees
acústiques, segons l'ús predominant del sòl i els nivells de soroll
ambiental existents.

S'estableixen les zones acústiques següents:

Zona acústica I: Compren els sectors del territori amb predomini
del sòl d'ús sanitari, docent i cultural que requereixin una especial
protecció contra la contaminació acústica.

Zona acústica II: Compren els sectors del territori amb predomini
del sol d'ús residencial.

Zona acústica III: Compren els sectors dels territori amb predomini
de sòl d'ús residencial, comercial i de serveis.

Zona acústica IV: Compren els sectors del territori amb predomini
de sòl d'ús residencial, comercial i de serveis, recreatiu, hosteleria i
restauració.

Zona acústica V: Compren els sectors del territori amb predomini
de sòl d'ús industrial. 

Zona acústica VI: Compren els sectors del territori afectats per
infrastructures de transport, entenent con a tal, els eixos viaris, ferro-
viaris, aeroportuaris i portuaris.

En casos excepcionals, l'Ajuntament podrà delimitar zones espe-
cífiques que demanin una protecció molt alta contra el soroll. En
aquests casos es fixaran uns valors guia més restrictius i es prendran
mesures d'actuació per tal d'assegurar-ne el compliment.

Per a cada zona, s'establiran uns nivells de soroll (nivells guia),
que es recomana no sobrepassar. Per tant, no es podrà instal·lar cap
activitat que provoqui un increment del nivell de soroll ambiental per
sobre del valor guia del sector. L'Ajuntament també prendrà les
mesures adients per tal d'aconseguir que els nivells de soroll
ambiental de les diferents zones siguin iguals o inferiors al valor guia.

Els nivells guia per a cada zona acústica s'indiquen a l'Annex 1
d'aquesta ordenança.

Les variacions en els nivells de soroll ambiental d'una determinada
zona acústica, com a conseqüència de l'aplicació de mesures correc-
tores, amb les millors tècniques disponibles o qualsevol altra actuació,
comportaran la requalificació acústica de la zona.

A la vista de les dades obtingudes en les mesures de soroll
ambiental que es realitzaran de forma periòdica per tal d'actualitzar
el Mapa de Capacitat Acústica, els serveis tècnics de l'Ajuntament
proposaran la requalificació acústica de les zones on s'hagin produït
variacions significatives dels seus nivells sonors.

La determinació dels nivells d'immissió sonora en ambients exte-
riors es poden realitzar d'acord amb el procediment indicat a l'Annex
2 d'aquesta Ordenança, o bé amb prediccions obtingudes
mitjançant càlculs. 

Els mètodes de càlcul recomanats son:
a) Soroll industrial: ISO 9613-2 "Acoustics - Attenuation of

sound propagation outdoors, Part 2: General method of
calculation".

b) Soroll d'aeronaus: ECAC.CEAC Doc. 29 "Report on
Standard Method of Computing Noise Contours around
Civil Airports", 1997.

c) Soroll trànsit rodat: el mètode nacional de càlcul francès
"NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB)",

d) Soroll de trens: el mètode nacional de càlcul dels Països
Baixos, publicat en "Reken - en Meetvoorschrift
Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November
1996".

Tots els emissors acústics que s'instal·lin a la via pública han
d'anar acompanyats d'informació suficient, que es determinarà per
l'Alcaldia, sobre els nivells d'emissió que produeixin quan s'utilitzi en
les condicions previstes pel seu disseny.

3.2 Qualitat acústica dels ambients.
A efectes d'aquesta Ordenança es diferenciarà entre espais inte-

riors d'àmbit domèstic i d'àmbit no domèstic.
S'entén per espais interiors d'àmbit domèstic els dormitoris, sales

d'estar i zones de serveis, com ara cuines i banys, dels habitatges.
Entre els espais interiors d'àmbit no domèstic es distingeix entre:

a) Establiments on es desenvolupen activitats de tipus
sanitari, educatiu o cultural.
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b) Establiments destinats a espectacles, restauració, bar i
activitats de lleure en general.

c) Locals destinats a activitats comercials i oficines.
d) Establiments industrials.

Els criteris de qualitat acústica per als diferents ambients interiors
s'indiquen a l'Annex 1 d'aquesta Ordenança.

La determinació dels nivells d'immissió sonora en ambients inte-
riors es realitzarà d'acord amb el procediment indicat a l'Annex 2.

A nivell d'infraestructures tindran que preveure les mesures de
prevenció (exemple pantalles acustiques etc).

Qualitat dels ambients interiors pel que fa a les vibracions:
Per tal de garantir la protecció de la població i del medi ambient

contra les vibracions, no es poden superar els nivells màxims esta-
blerts a l'Annex 7 d'aquesta Ordenança.

La determinació dels nivells d'immissió de vibracions es realitzarà
d'acord amb el procediment indicat al mateix Annex 7.

4. SOROLL AMBIENTAL
4.1 Vehicles privats.
Els propietaris i/o usuaris de vehicles de motor hauran de fer un

manteniment de tots els elements dels mateixos susceptibles de produir
soroll, per tal que el nivell sonor emès pel vehicle en circular o amb
el motor en funcionament no superi els valors límit establerts a l'Annex
3 d'aquesta Ordenança.

Els usuaris de vehicles, excepció feta de la policia local i altres
cossos i forces de seguretat, Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament,
ambulàncies i altres vehicles destinats al servei d'urgències, s'abs-
tindran de fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal
durant les vint-i-quatre hores del dia. Només serà justificable la seva
utilització en cas de perill immediat d'accident i l'avís no pugui fer-se
per cap altre mitjà. En aquest cas, els avisadors acústics per circu-
lació amb urgència s'utilitzaran d'acord amb les condicions fixades a
l'Annex 4 d'aquesta Ordenança.

Es prohibeix:
1. Forçar les marxes dels vehicles a motor produint sorolls

molestos, com ara fer acceleracions innecessàries o
forçar el motor en circular en pendents.

2. Utilitzar dispositius que puguin anul·lar l'acció del silen-
ciador, així com circular amb vehicles amb silenciador
incomplet, inadequat o deteriorat, produint soroll inne-
cessari.

3. Donar voltes innecessàriament a les illes d'habitatges,
molestant el veïnat.

4. Fer funcionar els equips de música dels vehicles a un
volum elevat amb les finestres obertes, tant amb el vehicle
aturat com en circulació.

5. La circulació de vehicles que, a causa de l'excés de
càrrega que transporten, emetin sorolls que superin els
nivells establerts.

6. L'ajuntament podrà fer campanyes de conscienciació per
a afavorir el civisme i les bones pràctiques a la
conducció.

L'Ajuntament podrà fer controls dels nivells de soroll dels vehicles,
complementaris als que realitzen les Inspeccions Tècniques de
Vehicles. També si s'escau, podrà fer un seguiment especial de les
motocicletes. Els mesuraments s'han de realitzar d'acord amb allò que
disposa la Directriu 78/1015/CEE o els procediments indicats en el
reglament 41 i/o 51 de Ginebra sobre la legislació dels nivells
sonors admissibles dels vehicles.

L'Administració municipal ha de controlar que els tubs d'esca-
pament instal·lats a les motocicletes i ciclomotors estiguin degudament
homologats. En cas de no estar-ho, el titular del vehicle resta obligat
a substituir-lo per un dispositiu homologat. El vehicle no podrà circular
per la ciutat metre no s'hi hagi instal·lat aquest dispositiu.

4.2 Vehicles públics.
Els nivells d'emissió sonora dels vehicles públics no poden superar

els valors establerts a l'Annex 3 d'aquesta Ordenança.

L'Ajuntament farà periòdicament controls del nivell sonor d'aquests
vehicles per tal de garantir que no superen els nivells màxims esta-
blerts. Els mesuraments s'han de fer d'acord amb allò que disposa la
Directriu 78/1015/CEE o els procediments indicats en el reglament
41 i/o 51 de Ginebra sobre la legislació dels nivells sonors admis-
sibles dels vehicles.

Resta prohibit conduir inadequadament i abusar dels dispositius
acústics, produint soroll de forma innecessària. L'ús de la botzina es
permetrà únicament en el mateix cas que l'indicat anteriorment per als
vehicles privats.

La utilització dels dispositius acústics dels vehicles públics s'ade-
quarà a allò que s'estableix a l'apartat 4.6 Avisadors acústics
(alarmes i sirenes) d'aquesta Ordenança.

L'Ajuntament fomentarà les tasques de formació escaients per tal
que el personal que utilitza vehicles municipals prengui consciència
que ha realitzat la seva funció amb l'impacte sonor menor possible.

L'Ajuntament fixarà els horaris de funcionament dels vehicles de la
seva titularitat adscrits a activitats i serveis de gestió directa, amb la
finalitat que ocasionin el mínim de molèsties possibles. Això s'exigirà
igualment a les empreses que realitzin activitats i prestin serveis per
compte de l'Ajuntament.

En particular, en el plec de clàusules economicoadministratives i
en les prescripcions tècniques del contracte de gestió del servei de
recollida d'escombraries i de tots els altres serveis públics municipals
i susceptibles de generar contaminació acústica, s'hi introduiran totes
aquelles mesures i millores tècniques que permetin disminuir l'impacte
acústic, i es tindrà en compte que aquest servei s'ha de prestar amb
el mínim impacte sonor, tan pel que fa referència als propis vehicles
com a les tasques de recollida.

4.3 Treballs a la via pública.
S'aplicarà tant a treballs i obres públiques com a treballs i obres

privades fetes a la via pública.
La realització d'obres en un espai públic serà de dilluns a

divendres excepte festius, l'horari de treball ha d'estar comprès entre
les 8 i les 19 hores. Només en casos especials, que per la seva
gravetat o urgència així ho requereixin, podrà variar-se aquest horari
amb prèvia sol·licitud a l'Ajuntament, el qual determinarà els nous
horaris i, si fos el cas, nous nivells guia superiors als establerts per a
la zona.

En la sol·licitud de la llicència d'obres, s'especificarà entre
d'altres, el tipus de maquinària que s'ha d'utilitzar, la seva ubicació,
els seus períodes de funcionament i els nivells d'emissió sonora
previstos.

Com a requisit per a l'atorgament de llicències d'edificació i per
a l'adjudicació d'obres a la via pública amb una durada amb una
durada prevista superior a set dies i/o que generin un increment igual
o superior a 10 dB(A) sobre el nivell guia de la zona a una distància
de dos metres de les obres, l'Ajuntament requerirà la presentació d'un
estudi d'impacte sonor.

En cas que no sigui possible ajustar-se als valors guia de la zona,
l'Ajuntament determinarà els nivells que es poden assolir i establirà
l'horari més oportú per a la realització de les obres.

Amb la finalitat de finançar les mesures necessàries per a mini-
mitzar l'impacte ambiental generat pels treballadors a la via pública,
i d'acord amb la corresponent ordenança fiscal, l'Ajuntament podrà
imposar i regular la taxa que hauran de satisfer els titulars d'aquest
tipus d'obres.

La maquinària utilitzada haurà de limitar-se a determinar nivells
sonors i estarà sotmesa a controls per a garantir la qualitat acústica.
Els nivells màxims i la metodologia de mesura són establerts a les
corresponents Directrius de la Comunitat Europea, i que s'indiquen a
l'Annex 5.

Els titulars de les obres estan obligats a adoptar les mesures opor-
tunes per tal de donar compliment als nivells guia corresponents a la
zona acústica on es fan les obres.

L'Ajuntament podrà realitzar d'ofici mesuraments dels nivells
sonors per tal de comprovar que en la realització d'obres a la via
pública no se superen els valors previstos en el projecte corresponent.
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4.4 Actes i activitats de lleure a l'aire lliure.
El comportament dels ciutadans a la via pública i zones de

pública concurrència i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se
dins del límit de la bona convivència.

En les autoritzacions que amb caràcter discrecional s'atorguen
per a l'actuació d'orquestres i altres espectacles musicals en terrasses
o a l'aire lliure, hi han de figurar com a mínim les condicions
següents:

a) Caràcter eventual
b) Limitació d'horari
c) Ubicació i potència sonora dels principals focus de soroll

Si l'activitat es realitza sense la corresponent autorització muni-
cipal o incomplint les condicions que aquesta estableix, el personal
acreditat de l'ajuntament pot procedir a paralitzar immediatament
l'acte o festa, sens perjudici de la corresponent sanció.

Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts
de caràcter comunal o veïnal derivades de la tradició, com ara
revetlles, festes, fires, ets.. els actes cívics, culturals o recreatius excep-
cionals i totes les altres que tinguin un caràcter semblant, han de
disposar d'autorització municipal expressa, la qual imposa les condi-
cions per la possible incidència per sorolls a la via pública segons la
zona on tinguin loc.

Davant l'incompliment del que estableix l'apartat anterior,
personal acreditat de l'ajuntament pot procedir a paralitzar immedia-
tament l'acte o festa, sens perjudici de la corresponent sanció.

Es podrà fixar i limitar l'horari d'aquestes celebracions
acomodant-se, en la mesura del possible, als usos i costums de la
població i tenint en compte el que disposa la Llei que regula els
espectacles, activitats recreatives i els establiments públics".

Les activitats incloses en els annexos I, II i III de la Llei 3/98 de
27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental,
i en llurs modificacions, i si s'escau, en les activitats innoques i/o en
els canvis de titularitats, han d'incloure en el projecte tècnic o en la
memòria tècnica que ha d'acompanyar la sol·licitud d'autorització
ambiental o de llicencia ambiental, o en la documentació que ha
d'acompanyar la comunicació a l'ajuntament o, si s'escau, la llicencia
d'obertura d'establiments, un projecte acústic realitzat per un tècnic o
empresa especialitzada. Aquest projecte, signat i visat per un tècnic
especialitzat, haurà de ser certificat per l'empresa o tècnic especia-
litzats en finalitzar la instal·lació d'insonorització, adjuntant les
mesures de soroll efectuades als habitatges contigus o colindants.
L'estudi s'efectuarà globalment per a nivell ponderat a l'escala A, i
específicament en les freqüències de 63 Hz a 4 KHz. 

4.5 Activitats de càrrega i descàrrega.
Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipu-

lació de productes contenidors, materials de construcció o similars
estan prohibides entre les 21 hores i les 8 hores del matí següent. En
casos excepcionals, podrà modificar-se aquest horari, amb prèvia
sol·licitud a l'autoritat municipal corresponent.

L'activitat de càrrega i descàrrega s'ha de fer en les zones reser-
vades d'ús exclusiu.

Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega han de
procurar que el personal al seu servei prenguin consciència que les
tasques que duguin a terme la seva han de produir el menor impacte
sonor possible.

4.6 Avisadors acústics(alarmes i sirenes).
Aquest precepte té per finalitat regular la instal·lació i l'ús dels

sistemes acústics per tractar de reduir al màxim les molèsties que
puguin ocasionar, sense disminuir l'eficàcia.

Entre aquests sistemes, hi queda comprès qualsevol tipus d'alarma
i sirena, monòtones, bitonals, freqüencials, que radiïn a l'exterior o a
l'interior e zones comunes, d'equipaments o de vehicles.

Els avisadors acústics han d'estar en perfecte estat de funcio-
nament per a evitar que s'activin per causes injustificades.

Els titulars dels sistemes avisadors seran responsables del
compliment de les normes d'ús indicades a continuació com també
del perfecte estat de conservació del dispositiu.

Els propietaris de sistemes d'avís acústics han de posar en conei-
xement de la policia municipal del seu domicili i telèfon perquè, un
cop avisat del seu funcionament anòmal, se'n procedeixi a la inte-
rrupció.

El desconeixement del titular per part de la policia municipal serà
pres com una autorització per interrompre el sistema d'avís.

Quan l'anormal funcionament d'un sistema avisador produeixi
molèsties al veïnatge i no sigui possible localitzar al titular de la
instal·lació, l'Administració municipal podrà desmuntar i retirar el
sistema. Els costos originats per aquesta operació seran a càrrec del
titular de la instal·lació.

Els nivells màxims permesos, la metodologia de mesura i el funcio-
nament pels diferents tipus de dispositius s'exposen a l'Annex 4.

Llevat circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer sonar
elements d'avís, tal com sirenes o alarmes durant el període nocturn.

Els conductors dels vehicles d'urgències només han d'utilitzar els
avisadors acústics en situacions d'emergència i quan no sigui suficient
la senyalització lluminosa. Els caps dels serveis d'emergències són els
responsables d'instruir els conductors en la necessitat de no emprar
discriminadament els esmentats senyals acústics.

5. SOROLL INTERIOR
5.1 Ambients interiors.
Els ambients interiors, s'han de complir els criteris de bona qualitat

acústica establerts en l'Annex 1.

5.2 Edificació.
En els projectes de nova edificació que s'adjunten a la petició de

llicència d'obres s'ha de justificar el compliment de la Norma Bàsica
d'Edificació - Condicions Acústiques NBE-CA/88 i posteriors, així
com tots aquells altres preceptes d'aquesta Ordenança que siguin
d'aplicació.

Es poden establir mesures més estrictes d'aïllament quan
l'Administració municipal ho cregui convenient, a causa de la situació
dels edificis en vies urbanes especialment sorolloses, i del trànsit, per
tal de garantir que els nivells sonors s'ajustin als criteris de qualitat
acústica.

Les llicències de construcció d'edificacions destinades a habi-
tatges, ús hospitalari, educatiu o cultural no es concediran, si no es
compleixen els nivells demanats, excepte en casos en que
l'Ajuntament, per raons excepcionals d'interès públic degudament
justificat, ho indiqui, sempre proposant les mesures correctores
adients. 

En edificis de titularitat municipal situats a zones acústiques amb
categoria de molt alta protecció (A), l'Ajuntament podrà prendre
mesures complementàries per a assolir els nivells corresponents a la
qualitat acústica en ambient interior.

Les instal·lacions a l'edifici, fora dels habitatges, siguin particulars
o comunitaris, com ascensors, aires condicionats, canalització
d'aigües, descàrrega de dipòsits sanitaris, portes metàl·liques,
calderes o bombes de calor, etc., s'hauran de presentar en un
projecte on s'exposin les mesures correctores previstes, per tal d'evitar
que el soroll que ocasionen repercuteixi als habitatges, tant al del
propietari o titular de la instal·lació com dels veïns del mateix edifici
o adjacent.

En les sol.licituds de la llicència de primera ocupació, cal
presentar una acreditació per part d'un tècnic competent que certifiqui
mitjançant mesuraments sonomètrics, el compliment dels valors guia
com també els requisits que exigeix la Norma Bàsica d'Edificació -
Condicions Acústiques NBE-CA/88 i posteriors. 

5.3 Aparells d'aire condicionat.
En els edificis de nova construcció, els equips d'aire condicionat,

refrigeració o aireig, com ventiladors, extractors, compressors,
bombes de calor i similars, s'han d'instal·lar al terrat o a la teulada,
amb les mesures correctores escaients per tal de minimitzar e seu
impacte acústic i de vibracions. Amb aquestes mateixes mesures
correctores i en el cas d'edificis aïllats, els equips esmentats es poden
instal·lar també en espais annexos coberts.
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En els edificis ja construïts, els equips d'aire condicionat, refrige-
ració o aireig, com ventiladors, extractors, compressors, bombes de
calor i similars, no es poden instal·lar als patis de llums, cels oberts,
patis d'interior d'illa, o als patis de parcel·la, no obtant es permet
col.locar aquests aparells a l'interior del propi local o a la coberta de
l'edifici, no visibles des de l'exterior. Es permet treure l'aire dels
aparells per façana, no pels cels oberts ni per patis de ventilació, i a
una alçada minima de 2,20 metres, respecte el vial o del paviment
del pati exterior. L'aire de sortida dels aparells no superarà els 2 m/s
i no podrà generar un augment de temperatura superior a 5ºC
respecte a la temperatura ambient, mesurat el mes a prop del veí
afectat.

En qualsevol cas, no es podran instal.lar mai els aparells penjats
a cap façana exterior.

Els equips d'aire condicionat, refrigeració o aireig, com venti-
ladors, extractors, compressors, bombes de calor i similars, no han
d'originar en els edificis continguts o propers nivells sonors i/o vibra-
cions superiors als indicats a l'Annex 1 i a l'Annex 7, respectivament.

Si l'aparell té més de 20.000 f/h , Kcal/h o equivalent,i no
estigui contemplat a la llicència inicial, s'haurà de sol·licitar la corres-
ponent llicencia municipal , acompanyada d'un estudi acústic.

5.4 Elements mòbils, màquines i canonades.
Tot element amb òrgans mòbils s'ha de mantenir en perfecte estat

de conservació, principalment pel que fa a la suavitat de marxa dels
seus rodaments.

No es pot ancorar directament cap màquina o aparell amb
moviment, de cap mena d'instal·lació, en elements estructurals dels
edificis, com ara parets mitgeres, sostres, forjats o altres elements
equivalents, si la instal·lació no va acompanyada dels dispositius anti-
vibratoris adequats.

La instal·lació a terra dels elements esmentats al paràgraf anterior
s'ha de fer amb interposició d'elements antivibratoris adequats, la
idoneïtat dels quals s'ha de justificar suficientment en els corresponents
projectes de sol·licitud de llicència.

Les màquines d'arrancada violenta, que treballin a cops bruscs i
les dotades d'òrgans amb moviment alternatiu, han d'estar ancorades
en bancades independents, sobre el sòl aïllades d'elements estruc-
turals de l'edifici mitjançant dispositius antivibratoris adequats. La
validesa i l'eficàcia d'aquests dispositius s'ha de justificar en la corres-
ponent sol·licitud de llicència.

La connexió d'equips per al desplaçament de fluids a conductes
i canonades s'ha de fer per mitjà de preses o dispositius elàstics. Si
és necessari també caldrà fer-ho en la totalitat de la xarxa dels
conductes, per evitar la transmissió de sorolls i vibracions a través de
l'estructura de l'edifici.

En travessar les parets, les conduccions no poden anar collades
directament a la mateixa paret, sinó que ha d'haver-hi l'espai suficient
per a evitar el contacte directe.

Amb caràcter general, no és permès l'establiment de màquines o
instal·lacions auxiliars que originin en els edificis continguts o pròxims
nivells de vibracions superiors als fixats a l'Annex 7 d'aquesta
Ordenança.

5.5 Veïnatge.
La bona qualitat de vida dins l'habitatge exigeix un comportament

cívic i respectuós, que eviti molestar els veïns amb sorolls innecessaris,
com tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, salts, balls. I
accions similars, especialment durant l'horari nocturn.

El soroll produït per les persones dins els seus habitatges tampoc
no ha de destorbar les activitats a l'exterior o als edificis adjacents.
Per això cal conservar les normes següents:

a) El volum de la veu humana s'ha de mantenir a nivells que
no afectin a la bona convivència.

b) El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol
classe, aparells, instruments musicals o acústics, o d'altra
mena, a l'interior de l'habitatge, s'ha d'ajustar per tal que
no se superin els nivells guia de soroll i vibracions per a
ambients interiors.

c) Des de les 22 hores de la nit fins a les 8 hores del matí
següent no és permès l'ús d'aparells domèstics excessi-
vament sorollosos, instruments musicals, ni cants, ni acti-
vitats necessàriament sorolloses com reparacions de
materials, canvi de mobles o qualsevol activitat que
pugui pertorbar el descans dels veïns.

5.6 Animals domèstics.
Els propietaris dels animals domèstics han de tenir cura especial

que aquests no pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni
cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l'interior de l'habitatge com
si estan en terrasses, passadissos, escales o patis, en especial des de
les 22 hores de la nit fins a les 8 hores del matí.

Resta prohibit deixar sol dins l'habitatge durant més de dotze
hores qualsevol animal domèstic susceptible de causar molèsties als
veïns, tant si es troba a l'interior de l'habitatge com en terrasses o
patis interiors.

Els propietaris dels animals seran directament responsables de l'in-
compliment del que s'indica als apartats anteriors.

6. SOROLL D'ACTIVITATS
6.1 Funcionament de les activitats.
El funcionament d'activitats no ha de comportar l'increment dels

nivells de soroll, tant exteriors com interiors, establerts per a la zona
o l'ambient acústic on tinguin lloc.

6.2 Estudi d'impacte acústic.
Els estudis d'activitats potencialment emissores de soroll, tant en

ambient exterior o interior, que s'assenyalen a l'Annex 6 d'aquesta
Ordenança, o qualsevol altra activitat que a judici dels serveis tècnics
municipals considerin que pugui ésser potencialment emissores de
soroll, han d'adjuntar a la sol·licitud de llicència municipal, un
projecte acústic realitzat per un tècnic o empresa especialitzada.
Aquest projecte, signat i visat per un tècnic especialitzat, haurà de ser
certificat per l'empresa o tècnic especialitzat en finalitzar la
instal·lació d'insonorització, adjuntant les mesures de soroll efec-
tuades als habitatges contigus o colindants. L'estudi s'efectuarà
globalment per a nivell ponderat a l'escala A, i específicament en les
freqüències de 63 Hz a 4 KHz. 

Aquest projecte acústic cal que faci referència a:
- Descripció del local, especificant els usos dels locals adja-
cents i la seva situació respecte dels habitatges més
propers.

- Detall de cadascun dels focus emissors de sorolls i/o de
vibracions.

- Indicació dels nivells de soroll previstos interiors i exteriors,
a la via pública i/o als habitatges col·lindants o més
pròxims, en els casos més desfavorables.

- Justificació que el soroll de l'activitat no supera els valors
guia corresponents, amb descripció dels sistemes d'aï-
llament que s'hi apliquen. S'han de detallar de manera
especial les mesures correctores per a aïllament de sorolls
d'impacte.

- En cas que no sigui possible complir els nivells guia, cal la
presentació d'un projecte d'aïllament amb les mesures
correctores corresponents, on constarà la descripció dels
materials utilitzats i els detalls constructius del muntatge, com
també la indicació del grau de disminució dels nivells
sonors.

Per tal de sol·licitar l'autorització de posada en marxa de l'acti-
vitat, cal presentar una acreditació per part d'un tècnic competent o
per part d'una Entitat Ambiental de Control autoritzada, que certifiqui
el compliment dels valors guia com també els requisits que exigeix la
Norma Bàsica d'Edificació - Condicions Acústiques NBE-CA/88 i
posteriors. En el moment de la posada en marxa, un tècnic municipal
pot comprovar els nivells d'immissió sonora i de vibracions als habi-
tatges continguts que puguin resultar més afectats. 

L'Ajuntament podrà controlar de forma periòdica que no se
superin els nivells sonors guia previstos al projecte.
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En els casos excepcionals d'especial interès públic, i encara que
no sigui possible aconseguir que els nivells sonors no superin es valors
guia, l'Ajuntament podrà concedir la llicència, tot limitant, però,
l'horari d'exercici de l'activitat, com també establir condicions per al
seu bon funcionament.

6.3 Activitats de pública concurrència.
Les activitats d'oci, espectacles i recreatives que disposin d'equip

de música o facin activitats musicals cal que compleixin amb les
següents especificacions:

- Els locals amb nivell sonor musical interior superior o igual
a 70 dB(A) han de fer la seva activitat amb les portes i les
finestres tancades, i s'exigirà la instal·lació de doble porta
i sistema de renovació d'aire.

- Les mesures d'aïllament a aplicar als locals classificats
destinats a discoteques s'han de calcular considerant un
nivell sonor interior de 113 dB(A) . El valor mínim d'aï-
llament acústic en la banda d'octava a 63 Hz serà de
51,6 dB(A) i a 125 Hz serà de 68 dB(A) 

- Les mesures d'aïllament a aplicar en locals destinats a
restauració o sigui, bars, bars-restaurants, restaurants i
similars es calcularan considerant un nivell sonor interior de
85dB(A).

- El valor mínim d'aïllament acústic en la banda d'octava a
125 Hz serà de 35 dB(A) 

- Les mesures d'aïllament a aplicar en locals destinats a bars
musicals, pubs i similars es calcularan considerant un nivell
sonor interior de 100 dB(A). El valor mínim d'aïllament
acústic en la banda d'octava a 63 Hz serà de 38 dB(A) i
a 125 Hz serà de 55 dB(A) 

- Els titulars de les activitats hauran de comprovar per mitjà
d'un tècnic competent, o en el seu cas per una Entitat
d'Inspecció i Control les mesures d'aïllament amb les
condicions de funcionament de l'activitat més desfavo-
rables. A aquests efectes es seguirà el procediment previst
a l'Annex 8.

- En els casos on el nivell sonor musical interior sigui superior
o igual a 70 dB(A) s'ha d'instal·lar un equip limitador-
controlador que asseguri que els usuaris no puguin mani-
pular els nivells d'emissió, de manera que sota cap
circumstància les emissions puguin superar els límits admis-
sibles.

L'Administració ha de vetllar per a que en establiment on la
intel·ligibilitat siguin sinònims de confort i qualitat de servei, com
restaurants, cafeteries o cinemes, gaudeixin d'unes bones condicions
acústiques.

Quan el volum dels locals a què es refereix el paràgraf anterior
superi els 350 m3, el temps de reverberació ha de ser de 1,2 s. com
a màxim. A més a més, per raons d'insonorització o acondicionament
acústic, es permetrà rebaixar la distància entre forjats en 10 cm.,
sempre i quan la distància inicial sigui la reglamentària.

L'Ajuntament podrà controlar que es compleixi l'horari de
tancament establert legalment, com també les condicions que esta-
bleix la llicència d'obertura.

Els propietaris dels locals seran directament responsables del
comportament sorollós dels seus clients dins de l'establiment o en les
zones d'accés.

En cas de queixes reiterades dels veïns originades pel compor-
tament incívic dels clients, l'Ajuntament obligarà a disposar com a
mínim d'una persona encarregada de la vigilància a l'exterior de l'es-
tabliment a càrrec del titular de l'establiment.

Els titulars dels establiments no poden col·locar dispositius acústics
externs, com megafonia i similars. 

Per al cas particular dels locals a l'aire lliure com ara carpes,
terrasses o actuacions musicals, cal també demanar autorització a
l'Ajuntament, el qual l'atorgarà de forma discrecional amb els condi-
cionants del caràcter eventual de l'activitat i limitacions dels seu horari
i nivells d'emissió sonora. La sol·licitud de llicència ha d'anar acom-

panyada d'un estudi acústic, on s'incidirà en la seva repercussió
sobre els habitatges de l'entorn especialment els més propers a l'acti-
vitat.

6.4 Activitats industrials i comercials.
Els titulars de les activitats industrials i comercials estan obligats a

adoptar les mesures d'aïllament adequades dels seus focus de soroll
per tal que no sobrepassin els valors guia que s'indiquen a l'Annex 1
i a l'Annex 7 de la present Ordenança.

Les mesures d'aïllament a aplicar en locals destinats a activitats
industrials i comercials es calcularan considerant un nivell sonor
interior estàndard, adequat al lloc i al tipus d'activitat que es pretén
establir i d'acord amb els criteris que assenyalin els serveis tècnics
municipals.

Per a l'obtenció de la llicència d'obertura caldrà la presentació
d'un estudi tècnic on es justifiqui el compliment dels nivells de soroll
establerts per a la corresponent zona i els criteris de qualitat acústica
del local.

A requeriment dels serveis tècnics municipals, els titulars de les
activitats hauran de comprovar per mitjà d'un tècnic competent, o en
el seu cas per una Entitat d'Inspecció i Control les mesures d'aïllament
amb les condicions de funcionament de l'activitat més desfavorables.
A aquests efectes es seguirà el procediment previst a l'Annex 8.

7. INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR
7.1 Inspecció 
Correspon al Departament de Via Publica de l'Ajuntament de

Calafell exercir el control del compliment d'aquesta Ordenança,
exigir l'adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar limi-
tacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i
aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment. 

L'actuació inspectora és exercida per personal acreditat al servei
de l'ajuntament, que té condició d'autoritat en l'exercici de les seves
funcions. 

Les persones o entitats inspeccionades resten obligades a prestar
la màxima col·laboració en les tasques d'inspecció i control.

7.2 Actuació Inspectora
Les denúncies formulades donen lloc a l'obertura de les

diligències corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets
denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient sancionador
corresponent, i s'han de notificar als denunciants les resolucions que
s'adoptin. 

Quan es formalitzi la denúncia s'han de facilitar les dades
necessàries perquè els òrgans municipals competents puguin realitzar
la comprovació corresponent. 

El responsable del focus emissor està obligat a permetre l'accés
al personal acreditat de l'ajuntament, per tal de dur a terme la visita
d'inspecció. 

A aquests efectes, els titulars de les activitats han de fer funcionar
els focus emissors en la forma que se'ls indiqui, perquè aquells puguin
procedir als mesuraments i comprovacions escaients. 

De les comprovacions efectuades cal estendre'n acta, de la qual
s'ha de lliurar una còpia al titular o a la persona responsable de l'ac-
tivitat en el moment de la inspecció. L'acta dóna lloc, si escau, a la
incoació del corresponent expedient sancionador, en el qual, amb
l'audiència de l'interessat, es determinen, a més, les mesures correc-
tores necessàries. 

Quan se superin en 15 unitats els valors guia d'immissió que esta-
bleix l'annex corresponent o quan el titular o responsable de l'activitat
hagi estat sancionat pel mateix motiu durant el darrer any, es poden
proposar com a mesures preventives el precinte dels focus emissors o
la suspensió de l'activitat durant la tramitació i resolució de l'expedient
sancionador. 

En cas de denúncia, el titular de l'activitat, a requeriment dels
serveis municipals, presentarà un estudi justificatiu, elaborat per part
d'una Entitat d'inspecció i Control acreditada, on es justifiqui el
compliment de la present ordenança
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7. 3 Infraccions i sancions 
7.3.1 Infraccions administratives 
Es consideren infraccions administratives les accions i les omis-

sions que contravenen les obligacions que estableix en aquesta orde-
nança. 

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de
conformitat amb la tipificació que estableixen els apartats següents: 

Tipificació de les infraccions 
Es tipifiquen com a infraccions administratives en matèria d'acti-

vitats sotmeses a llicència municipal, les següents: 
1. Són infraccions molt greus: 

1. Falsejar els certificats tècnics 
2. Superar en més de 10 unitats els valors límit d'immissió que

estableixen els corresponents annexos. 
3. Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi

ordenat el precinte o la clausura. 
4. Reincidir en infraccions greus. 
5. Impedir o obstruir l'actuació inspectora de manera que

retardi l'exercici de les seves funcions.

2. Greus: 
1. Superar en més de 5 unitats els valors límit d'immissió que

corresponent als annexos. 
2. No disposar de l'aïllament acústic i/o vibratori imposat a

la llicència. 
3. Ampliar sense llicència les activitats susceptibles de produir

molèsties per sorolls i/o vibracions. 
4. Fer circular vehicles a motor amb silenciadors ineficaços,

incomplets, inadequats o deteriorats.
5. Desatendre els requeriments municipals per a la correcció

de les deficiències observades. 
6. Negar-se o resistir-se a la tasca d'inspecció i de vigilància

de l'Administració. 
7. La negativa o la resistència a subministrar dades o a faci-

litar la informació sol·licitada per les autoritats competents
o pels seus agents en el compliment de les seves funcions,
i també el subministrament d'informació o documentació
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implíci-
tament o explícitament. 

8. Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi
limitat el temps. 

9. Reincidir en infraccions lleus. 
10. No presentar el vehicle pel seu reconeixement.

3. Lleus: 
1. Superar fins a 5 unitats els valors límit d'immissió que esta-

bleixen els annexos.
2. Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats ante-

riors. 

7.3.2 Persones responsables 
Són responsables de les infraccions: 

- Els titulars de les llicències o autoritzacions municipals. 
- Els explotadors de l'activitat. 
- Els tècnics que lliurin els certificats corresponents. 
- El titular del vehicle o el seu conductor. 
- El causant de la pertorbació. 

7.3.3 Mesures provisionals
L'òrgan administratiu competent per a resoldre el procediment

sancionador, en cas d'urgència i abans de l'inici del procediment,
quan la producció de sorolls i vibracions superi per a la tipificació
com a falta greu o davant l'incompliment reiterat dels requeriments
dirigits a l'adopció de mesures correctores, pot adoptar les mesures
provisionals següents:

1. Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a
impedir la continuïtat de l'acció productora del dany.

2. El precinte del focus emissor.
3. La clausura temporal, total o parcial de l'establiment.
4. La suspensió temporal de l'autorització que habilita

l'exercici de l'activitat.
Les mesures establertes s'han de ratificar, modificar o aixecar en

el corresponent acord d'inici del procediment administratiu sancio-
nador, que s'ha d'efectuar en els quinze dies següents a l'adopció de
l'acord.

Les mesures establertes poden ésser adoptades per l'òrgan
competent per a iniciar l'expedient en qualsevol moment, un cop
iniciat el procediment sancionador, per tal d'assegurar l'eficàcia de la
resolució final.

7.3.4 Sancions 
Les infraccions tipificades se sancionen d'acord amb els límits

següents:
1. Lleus, fins a 900 euros.
2. Greus fins a 12.000 euros.
3. Molt Greus, des de 12.001 fins a 300.000 euros.

La comissió d'infraccions Greus pot implicar, a més de la sanció
pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat
durant un termini no superior a sis mesos i el precintament dels focus
de soroll.

La comissió d'infraccions Molt Greus, pot implicar, a més de la
sanció pecuniària, la suspensió temporal de l'activitat durant un
termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada
temporal o definitiva de l'autorització i el precinte dels focus emissors.

La resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar,
a més de la imposició de la sanció pecuniària que correspongui,
l'adopció de mesures correctores i la indemnització per danys i perju-
dicis ocasionats com a conseqüència de l'actuació infractora.

7.3.5 Gradació de les sancions 
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen

tenint en compte els criteris següents, que poden ser valorats separa-
dament o conjuntament. 

1. L'afectació de la salut de les persones. 
2. L'alteració social a causa del fet infractor. 
3. La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica. 
4. El benefici derivat de l'activitat infractora. 
5. El grau de malícia del causant de la infracció. 
6. El grau de participació en el fet per títol diferent de l'an-

terior. 
7. La capacitat econòmica de l'infractor. 
8. La reincidència; es considera coma tal la comissió de més

d'una infracció de la mateixa naturalesa en un període de
dos anys, declarada per resolució en via administrativa.

8. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única.- Els titulars de maquinària o les persones que fan activitats

a què fa referència la Ordenança tenen dos anys de termini a partir
de l'entrada en vigor per a ajustar-se al compliment d'aquesta
Ordenança. Aquest termini es pot prorrogar, per resolució de l'al-
calde o Regidor delegat, amb l'aprovació prèvia d'un pla de mesures
per a minimitzar l'impacte acústic.

9. DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 20 dies de la seva publi-

cació íntegra en el Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona. 

10 ANNEXOS
Annex 1:
- Nivells sonors guia en l’ambient exterior.
- Criteris de bona qualitat acústica en ambients interiors.

Annex 2:
- Determinació dels nivells d’immissió sonora en l’ambient exterior.
- Determinació dels nivells d’immissió sonora en ambients interiors.
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Annex 3:
- Nivells sonors màxims admissibles en vehicles automòbils.

Annex 4:
- Regulació del funcionament, nivells màxims i metodologia pels

avisadors acústics.
- Determinació dels nivells d’emissió sonora dels dispositius

acústics dels vehicles d’urgències.

Annex 5:
- Nivells de soroll màxims admissibles en màquines.
- Determinació dels nivells d’emissió sonora de maquinària diversa.

Annex 6:
- Relació d’activitats potencialment contaminadores per soroll.

Annex 7:
- Determinació dels nivells de vibració.
- Nivells de vibracions màximes.

Annex 8:
- Comprovació de l’efectivitat de les mesures d’aïllament de locals

de pública concurrència.

ANNEX 1
Nivells sonors guia en l'ambient exterior

Zona Període diürn Període nocturn
(07.00 a 22.00 hores) (22.00 a 07.00 hores)

I 55 dB(A) 45 dB(A)
II 60 dB(A) 50 dB(A)
III 65 dB(A) 55 dB(A)
IV 65 dB(A) 58 dB(A)
V 70 dB(A) 60 dB(A)
VI Sense determinar Sense determinar

Criteris de la bona qualitat acústica en ambients interiors

Els nivells guia de recepció per ambients interiors són els següents:

Valors guia
Ús del edifici Tipus de recinte Període diürn Període nocturn

(07.00 a 22.00 hores) (22.00 a 07.00 hores)
Vivienda i us residencial Estances 40 dB(A) 35 dB(A)

Dormitoris 35 dB(A) 30 dB(A)
Sanitari Zones d'estancia 40 dB(A) 35 dB(A)
- Dormitoris 35 dB(A) 30 dB(A)
Docent i cultural Aules i sales de lectura 40 dB(A) 35 dB(A)
Comercial i administratiu Despatxos i comerços 40 dB(A) 35 dB(A)

ANNEX 2

Determinació dels nivells de soroll ambiental de la ciutat

Els criteris a seguir en l'aplicació de les mesures de nivell de soroll
ambiental de la ciutat seran els següents:

- Utilització de sonòmetres integradors tipus 1, equipats amb
pantalla antivent.

- Utilització de calibradors acústics segons la norma UNE-
20942:1994, de tipus 1.

- El nivell sonor equivalent (Leq) com a patró.
- Aplicació de la corba de ponderació A; el dB(A) com a unitat
de mesura.

- Utilització de la constant de temps fast.
- El període d'integració serà de 10 minuts.
- Utilització de la norma ISO-R 1996 per a prendre les mesures.
- Condicions meteorològiques: absència de pluja i vent. Per velo-
citats de vent superior a 1,6 metres/ segon es desistirà de la
medició.

Els mesuraments es faran seguint el protocol següent:
1. Calibració del(s) aparell(s) a utilitzar.
2. Instal·lació del trípode al punt de mesura, a una distància de

2 m de qualsevol façana però sempre a una distància d'1,5
metres de la calçada.

3. Col·locació del sonòmetre sobre el trípode, a una alçada
d'1,5 m del terra i amb una inclinació de 45º.

4. Ajustar l'escala segons el nivell de soroll a mesurar
5. Posada en marxa de l'aparell.
6. Temps de mesura de 10 minuts
7. Aturada de l'aparell un cop finalitzat el període de mesura.
8. Lectura del resultat del mesurament
9. Calibració del(s) aparell(s) utilitzats.

Determinació dels nivells d'immissió sonora en ambients interiors.
Els criteris seguits en l'aplicació de les mesures se nivell de soroll

en ambients interiors seran els següents:
- Utilització de sonòmetres integradors tipus 1.
- El nivell sonor equivalent (Leq) com a patró.
- Aplicació de la corba de ponderació A; el dB(A) com a unitat
de mesura.

- Utilització de la constant de temps fast.
- El període d'integració serà de 10 minuts per als sorolls de tipus
continu de llarga durada.

- Per als sorolls de tipus impulsiu en què els impulsos es produeixin
de forma periòdica en el temps (és a dir, de forma no aleatòria),
el període d'integració serà de 5 minuts, centrats en un impuls.
En el cas que els impulsos no es produeixin de forma periòdica
(és a dir, que siguin aleatòries), el període d'integració serà sufi-
cientment llarg perquè sigui representatiu del soroll global. Si no
és possible determinar un període curt de temps prou represen-
tatiu, es considerarà un període d'integració de 3 hores.

- Per a sorolls de durada curta, el temps d'integració serà el temps
que duri el soroll.

Prèviament a la realització de la mesura s'haurà de determinar:
- Origen del soroll i ubicació de la font emissora.
- La naturalesa del soroll: si es tracta de soroll continuo,
esporàdic, impulsiu o soroll de fons.

- Durada.
- Periodicitat amb què es produeix, si la té.

Un cop determinats aquests paràmetres, es procedirà a fer els
mesuraments d'acord amb els protocols que es detallen a conti-
nuació:

El protocol de mesura serà diferent segons la font del soroll origen
de la molèstia estigui situada al mateix edifici on es detecta o a
l'edifici adjacent (és a dir, si el soroll es transmet per via estructural) o
bé si la font de soroll esta a l'exterior de l'edifici(és a dir, si el soroll
es transmet per via aèria.

SITUACIÓ A:
Si la font de soroll de soroll origen de la molèstia es troba al

mateix edifici o a l'edifici adjacent on es detecta, els mesuraments es
realitzaran seguint el protocol següent:

1. Calibració de l'aparell a utilitzar.
2. Instal·lació del trípode al punt de l'habilitació on el soroll

sigui més molest. Si el grau de molèstia és similar a tota la
dependència, es col·locarà el trípode al centre de l'habi-
tació. En cap cas, però, es situarà el trípode a menys d'1 m
de qualsevol paret.

3. Col·locació del sonòmetre sobre el trípode, a una alçada de
1,5 m del terra i amb una inclinació de 45º. La distancia
entre el sonòmetre i la persona que realitza les mesures ha
de ser superior a 0,5 metres.

4. Selecció dels comandaments dels paràmetres que s'han de
mesurar.

5. Ajustar l'escala segons el nivell de soroll que s'ha de mesurar.
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6. Posada en marxa de l'aparell.
7. Realitzar 3 mesures sense la font generadora de la molèstia

en funcionament (per determinar el soroll de fons) i 3 mesures
de la mateixa duració amb la font de soroll en funcionament
en les condicions més desfavorables.

8. Durant les mesures , les finestres , portes i persianes de les
habitacions estaran tancades.

9. Només poden estar dins de la dependència les persones que
realitzin la mesura.

10. Altura de l'aparell un cop finalitzat el període de mesura.
11. Lectura del resultat del mesurament 
12. Calibració de l'aparell utilitzat.
En cas que no sigui possible instal·lar el trípode, es realitzarà la

mesura agafant el sonòmetre amb la mà, mantenint-lo enlairat, amb
la inclinació adequada i a una distància d'aproximadament 50 cm
del cos.

Per cada cas, si els valors obtinguts en els tres mesuraments no
presenten una diferència entre ells de més de 2 dB(A), es conside-
raran vàlids. Si els valors obtinguts difereixen entre ells de més de 2
dB(A), es repetiran les mesures fins a obtenir tres dades que no dife-
reixin entre si més de 2 dB(A).

SITUACIÓ B:
Si la font de soroll origen de la molèstia està fora de l'edifici on

es detecta, els mesuraments es realitzaran seguint el protocol següent:
1. Calibració de l'aparell que s'haurà d'utilitzar.
2. Instal·lació del trípode al mig de la finestra o balcó de l'ha-

bitació, oberta de bat a bat.
3. Col·locació del sonòmetre sobre el trípode, a una alçada de

1,5 m del terra i amb una inclinació de 45º.
4. El micròfon del sonòmetre ha d'estar orientat cap a l'exterior.
5. Selecció dels comandaments dels paràmetres que s'han de

mesurar.
6. Ajustar l'escala segons el nivell de soroll que s'ha de mesurar.
7. Posada en marxa de l'aparell.
8. Realitzar 3 mesures sense la font generadora de la molèstia

en funcionament (per determinar el soroll de fons) i 3 mesures
de la mateixa duració amb la font de soroll en funcionament.

9. Només poden estar dins de la dependència les persones que
realitzin la mesura.

10. Aturada de l'aparell un cop finalitzat el període de mesura.
11. Lectura del resultat del mesurament .
12. Calibració de l'aparell utilitzat.
Si els valors obtinguts en els tres mesuraments no presenten una

diferència entre ells de més de 2 dB(A), es consideraran vàlids. Si els
valors obtinguts difereixen entre ells de més de 2 dB(A), es repetiran
els mesuraments fins a obtenir tres dades que no difereixin entre sí més
de 2 dB(A).

Avaluació dels resultats obtinguts:
Per a l'avaluació dels resultats obtinguts en els mesuraments

realitzats se seguirà el protocol següent:
- Es considerarà un període d'avaluació de tres hores (180').
- El període d'avaluació es dividirà en dues fases de soroll: l'in-
terval de temps en què la font generadora de la molèstia està
aturada (fase 1) i l'interval de temps en què la font està en
funcionament en les condicions més desfavorables (fase 2).

- Es determinarà el total de temps (en minuts) en què la font no
està en funcionament en les tres hores del període d'avaluació:
(T1).

- Es determinarà el total de temps (en minuts) que la font està en
funcionament en les tres hores del període d'avaluació: (T2).

- Es calcularà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts en les
mesures del nivell de soroll de fons. El resultat obtingut serà el
nivell sonor equivalent en mitjana de la fase 1. (Leq 1).

- Es calcularà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts en les
mesures del nivell de soroll amb la font en funcionament. Al
resultat obtingut se li sumaran les correccions de nivell (Ki) que li
corresponguin segons l'origen i les característiques del soroll

analitzat d'acord amb els valors indicats a les següents taules.
El resultat obtingut serà el nivell sonor equivalent en mitjana de
la fase 2. (Leq 2).

Valors de K1
Exterior Interior
Dia Nit Dia Nit

Activitat 5 5 5 5
Veïnatge 3 3 3 3
Instal·lacions edifici 6
Sistemes de ventila-ció i climatització 3 6 3 6

Els sorolls generats pels sistemes de ventilació i climatització es
consideraran originats per instal·lacions de l'edifici quan es tracti
d'una instal·lació comunitària i com a soroll de veïnatge en cas
d'instal·lacions individuals.

Valors de K2 (presència de components tonals)
Exterior Interior
Dia Nit Dia Nit

Percepció nul·la 0 0 0 0
Percepció neta 3 3 3 3
Percepció alta 6 6 6 6

Per a l'avaluació detallada del soroll per presencia de compo-
nents tonals s'aplica el procediment següent:

a) Es realitza l'anàlisi espectral del soroll en 1/3 d'octava.
b) Es calcularà la diferencia:

Lt = Lf - Ls
On:
Lf, És el nivell de pressió sonora de la banda f que conte el to.
Ls, Es la mitjana dels nivells de les dues bandes situades imme-

diatament per damunt o per sota de f.
c) Es determinarà la presencia o l'absència de components

tonals i el valor del paràmetre de correcció Kt aplicant la taula
següent:

Banda de freqüència
1/3 de octava Lt en dB Component tonal Kt en dB
De 20 a 125 Hz Si Lt ‹ 8 0

Si 8 ‹‹ Lt ‹‹ 12 3
Si Lt › 12 6

De 160 a 400 Hz Si Lt ‹ 5 0
Si 5 ‹‹ Lt ‹‹ 8 3
Si Lt › 8 6

A partir de 500 Hz Si Lt ‹ 3 0
Si 3 ‹‹ Lt ‹‹ 5 3
Si Lt › 5 6

Valors de K3 (presència de components impulsius).
Exterior Interior
Dia Nit Dia Nit

Percepció nul·la 0 0 0 0
Percepció neta 3 3 3 3
Percepció alta 6 6 6 6

Per a l'avaluació detallada del soroll per presencia de compo-
nents impulsius s'aplica el procediment següent:

a) Es mesurarà el nivell de pressió sonora continuo equivalent
ponderat A, en una determinada fase de soroll de duració Ti, en la
qual es percep el soroll impulsiu LAeq,Ti

b) Es mesurarà el nivell de pressió sonora ponderat A, determinat
amb la constant temporal impuls de l'equip de mesura, promitjat en el
temps Ti, LAI.

c) Es calcularà la diferencia:

Li = LAI - LAeq,Ti
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d) Es determinarà la presencia o l'absència de component
impulsiu el valor del paràmetre de correcció Ki aplicant la taula
següent:

Li en dB Component impulsiva Ki en dB
Si Li ‹ 3 0
Si 3 ‹‹ Li ‹‹ 6 3
Si Li › 6 6

- El nivell global de soroll corresponent al període d'avaluació es
calcularà mitjançant l'expressió següent:

Leq global = 10 log [1/180(T1 · 10 Leq1/10 + T2 · 10 Leq2/10)]

- El resultat obtingut Leq global es compararà amb el valor guia
que correspongui a l'ambient interior (SITUACIÓ A) o a la zona
acústia (SITUACIÓ B) on s'hagin realitzat els mesuraments .Si
Leq global és superior al valor guia caldrà realitzar les actua-
cions escaients per tal de reduir l'impacte de la font.

ANNEX 3

Nivells sonors màxims admissibles en vehicles (mesurats d'acord
amb allò que s'estableix a la Directriu 78/1015/CEE).

Tipus de vehicle dB(A)
1. Tractors agrícoles (1)

1.1. Amb potència fins a 200 CV 90
1.2. Amb potència superior a 200 CV 93

2. Ciclomotors i vehicles automòbils de cilindrada 
no superior a 50 cm3 80

3. D'altres vehicles automòbils
3.1. Dues rodes (2)

3.1.1. Cilindrada superior a 50 cm3 fins a 80 cm3 77
3.1.2. Cilindrada superior a 80 cm3 fins a 175 cm3 80
3.1.3. Cilindrada superior a 50 cm3 82

3.2. De tres rodes
3.2.1.Cilindrada no superior a 50 cm3 87

3.3. De quatre rodes o més rodes
3.3.1. Vehicles destinats al transport de passatgers,

amb un màxim de nou seients amb el conductor 
inclòs 77

3.3.2. Vehicles destinats al transport de passatgers, 
amb més de nou seients, inclòs el del conductor 
i amb una massa màxima autoritzada superior 
a 3,5 tones
3.3.2.1. Amb un motor de potencia inferior 

a 150 Kw 80
3.3.2.2. Amb un motor de potencia igual o 

superior a 150 kW 83
3.3.3. Vehicles destinats al transport de passatgers,

amb més de nou seients, inclòs el del conductor. 
Vehicles destinats al transport de mercaderies:
3.3.3.1. Amb una massa màxima autoritzada 

no superior a 2 tones 75
3.3.3.2. Amb una massa màxima autoritzada 

superior a 2 tones, però que no 
ultrapassi les 3,5 tones, 79

3.3.4. Vehicles destinats al transport de mercaderies, 
amb una massa màxima autoritzada superior 
a 3,5 tones
3.3.4.1. Amb un motor de potencia inferior 

a 75 kW. 81
3.3.4.2. Amb un motor de potencia igual o 

superior a 75 kW, però inferior a 
150 kW 83

3.3.4.3. Amb un motor de potencia igual o 
superior a 250 kW 84

Per als vehicles de les categories 3.3.1. i 3.3., els límits s'aug-
mentaran d'1 dB(A) si estiguessin equipats amb un motor diesel d'in-
jecció directa.

Per als vehicles amb una massa màxima autoritzada superior a 2
tones i que no estiguin elaborats per circular per carretera, els valors
límit s'augmentaran d'1 dBA, si estiguessin equipats amb un motor de
potencia inferior a 150 kW i en 2 dBA si estiguessin equipats amb
un motor de potencia igual o superior a 150 kW.

(1) Les denuncies relatives a tractors agrícoles només poden
formular-se en vies urbanes i desprès d'una comprovació mitjançant
els aparells mesuradors en les condicions idònies (article 7.3. del
Decret de 25 Maig de 1972).

(2) Els vehicles de dues rodes matriculats abans de l'1 de maig
de 1989 han de respectar els màxims següents:

a. Cilindrades entre 50 cm3 i 125 cm3 82 dBA
b. Cilindrades superiors a 125 cm3 84 dBA.

ANNEX 4

Regulació del funcionament, nivells màxims i metodologia
de mesurament per als avisadors acústics:

En el cas de les sirenes:
1. Tot vehicle d'urgències haurà d'estar dotat d'un sistema de

control d'ús, les seves característiques tècniques i de funcionament
s'exposen a continuació.

3. Els sistemes múltiples d'avis que porten incorporats dispositius
lluminosos hauran de permetre la utilització individual o conjunta.

4. La utilització de sirenes només esta autoritzada quan el vehicle
que les porta, estigui fent un servei d'urgència; resta totalment prohibit
la seva utilització durant els recorreguts de tornada a la base o
desplaçaments rutinaris.

5. Els conductors de vehicles d'urgència han de fer servir els
dispositius acústics únicament en els casos mes necessaris i quan la
senyalització lluminosa no sigui suficient.

6. Quan un vehicle d'emergència es trobi aturat a causa de
problemes de trànsit, el conductor esta obligat a parar la sirena i
deixar els avisos lluminosos encesos.

7. De continuar aturats durant un període llarg podran posar en
funcionament la sirena en períodes de no mes de 10 segons separats
per una mínim de 2 minuts.

En els cas d'alarmes:
1. S'autoritzen proves d'assaig d'aparells d'alarma i d'emer-

gència:
a) Excepcionalment, tot just després de la instal·lació del

sistema per comprovar-ne el funcionament i entre les 9 i les
18 hores de jornada laboral.

b) Rutinàries,. Seran les comprovacions periòdiques del
sistema; únicament un cop al mes i durant un màxim de
tres minuts, dins l'horari abans esmentat i sota el conei-
xement previ de la Guardia Urbana.

2. Per al cas d'alarmes que emeten a l'ambient exterior o
ambients interior comuns o d'us públic compartit s'estableix:

a) La duració màxima en funcionament continu dels dispo-
sitius acústics no podrà sobrepassar els 60 segons en cap
cas.

b) S'autoritza l'ús de sistemes que repeteixin el senyal sonor
un màxim de tres cops, separats entre ells per un període
mínim de 30 segons i un màxim de 60 segons si abans
no es produeix la desconnexió.

c) Un cop acabat el cicle total, no podrà tornar a entrar en
funcionament, en tot cas, s'autoritza la utilització de
senyals lluminosos.

3. El nivell màxim sonor autoritzat per a alarmes que radien a
ambients exterior és de 85 dBA, mesurat a 3 m i en l'eix de màxima
radiació.
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4. El nivell màxim sonor en el cas que emetin a ambients interiors
comuns o d'us compartit, serà de 70 dBA a 3 m i en la direcció de
la màxima radiació.

5. Per al cas d'alarmes instal·lades en locals per al seu control i
vigilància, els nivells sonors màxims permesos al seu interior, així com
també als edificis adjacents o ambients exteriors seran els estipulats a
l'annex 1 per a ambients interiors i exteriors.

ANNEX 5

Determinació dels nivells d'emissió sonora i nivells d'emissió sonora
màxims admissibles per a maquinaria diversa.

S'ha d'aplicar la metodologia i els valors establerts a les Directrius
corresponents a cada tipus de maquinaria.

Maquinaria i equips d'obres:
Directriu 79/113/CEE
Directriu 81/1051/CEE
Directriu 85/405/CEE

Motocompressors:
Directriu 84/533/CEE
Directriu 85/406/CEE

Grues de torre:
Directriu 84/534/CEE
Directriu 87/405/CEE

Grups electrògens de soldadura:
Directriu 85/535/CEE
Directriu 85/407/CEE

Grups electrògens de potencia:
Directriu 85/536/CEE
Directriu 85/408/CEE

Trituradors de formigó, martells picadors de ma:
Directriu 84/537/CEE
Directriu 85/409/CEE.

Pales hidràuliques, cales de cables, topadors frontals, carrega-
dores i pales carregadores:

Directriu 86/662/CEE
Directriu 89/514/CEE

ANNEX 6

Relació d'activitats potencialment contaminadores per soroll.

Obres a la via pública.
Construcció.
Acadèmies d'ensenyament de cant.
Acadèmies d'ensenyament de musica.
Acadèmies d'ensenyament de dansa.
Acadèmies d'ensenyament general.
Agencies de transport amb garatge.
Bugaderies.
Tintoreries.
Tallers de confecció.
Tallers tèxtils.
Tallers de serralleria metàl·lica.
Cristalleries
Manyeries.
Tallers de fusteria.
Tallers d'arts gràfiques.
Copisteries.
Tallers d'enquadernació.

Tallers de planxisteria i d'automòbils.
Tallers de planxisteria de motocicletes.
Tallers de reparació de calçat.
Tallers de reparació d'electrodomèstics.
Tallers de tapisseria.
Forns i obradors de pastisseria.
Elaboració artesana d'embotits i carns fredes.
Establiments de venta de congelats.
Magatzems frigorífics.
Torrat i torrefacció de cafè cacau, malta xicoria i similars.
Comerços de discos fonografics.
Comerços d'aparells reproductors i suports de musica.
Emissores de radio i televisió.
Perruqueries.
Rentat de vehicles.
Garatges i aparcaments.
Bars musicals, pubs, discoteques sales de festa, bingos i similars.
Botigues de venda d'animals.
Consultoris veterinaris.

ANNEX 7

Determinació dels nivells de vibració.

1. Mètodes i procediments de mesurament de vibracions.
1. Els mètodes de mesurament recomanats per l'avaluació de

l'índex de vibració Law, son els següents:

a) Amb instruments amb la ponderació freqüencial wm.
Aquest mètode s' utilitzarà per avaluacions de precisió i requereix

d'un instrument que disposi de ponderació freqüencial wm.
Es mesurarà el valor eficaç màxim obtingut amb un detector de

mitjana exponencial de constant de temps 1s (slow) durant la mesura.
Aquest valor correspondrà a aw. (Aquest paràmetre es denomina
MTVV a la norma ISO 2631-1:1997). 

b) Calculant la ponderació freqüencial wm.
Quan els instruments no disposin de la ponderació freqüencial wm

s'haurà de realitzar un anàlisis espectral, amb resolució mínima de
banda de 1/3 de octava, amb una periodicitat de com a mínim 1
segon durant la duració de la mesura.

Aquest anàlisis consistirà en obtenir l' evolució temporal dels
valores eficaços de l'acceleració con un detector de mitja expo-
nencial de constant de temps 1s (slow) para cada una de las bandes
de terç d'octava especificades a la normativa ISO 2631-2:2003 (1
a 80 Hz) i amb una periodicitat de com a mínim 1 segon para tota
la duració de la mesura

A continuació es multiplicarà cada un dels espectres obtinguts pel
valor de la ponderació freqüencial wm (ISO 2631-2:2003) 

-----------------------f23
-----------------------f2 + f2r 3

On:
f es la freqüència en Hertz
f3 = 5,68 Hz
A la següent taula es detallen els valors de la ponderació wm (ISO

2631-2:2003) per les freqüències centrals de les bandes d'octava de
1 Hz a 80 Hz.

Freqüència wm

Hz factor dB
1 0,833 -1,59
1,25 0,907 -0,85
1,6 0,934 -0,59
2 0,932 -0,61
2,5 0,910 -0,82
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Freqüència wm

Hz factor dB
3,15 0,872 -1,19
4 0,818 -1,74
5 0,750 -2,50
6,3 0,669 -3,49
8 0,582 -4,70
10 0,494 -6,12
12,5 0,411 -7,71
16 0,337 -9,44
20 0,274 -11,25
25 0,220 -13,14
31,5 0,176 -15,09
40 0,140 -17,10
50 0,109 -19,23
63 0,0834 -21,58
80 0,0604 -24,38

Seguidament s'obtindran els valores d'acceleració global
ponderada per als diferents instants de temps (per cada espectre)
mitjançant la següent fórmula:

-----------------------
aw,i =   jw a2

j m,j    w,i,jr
On:
- aw,i,j: el valor eficaç (RMS, slow) de la senyal d'acceleració

expressat en m/s2, para cada una de les bandes de terç de
octava (j) i per als diferents instants de la mesura (i).

- ww,j: el valor de la ponderació freqüencial wm para cada una
de las bandes de terç d'octava (j).

- aw,i: el valor eficaç (RMS, slow) de la senyal d'acceleració
global ponderada per als diferents instants de la mesura

Finalment, per trobar el valor de aw (MTVV) s'ha d'escollir el valor
màxim de les diferents acceleracions globals ponderades, per als
diferents instants de la mesura

aw = max 7aw,iAi

Aquest mètode presenta problemes quan es mesuren vibracions
amb característiques impulsives, a causa de la resposta lenta de los
filtres de terç d'octava de més baixa freqüència respecte a la resposta
"slow". Tanmateix, la implementació de la ponderació wm es realitza
a partir d'un mostreig d'aquesta entre las freqüencies de 1 Hz y 80
Hz. Aquests problemes no apareixen quan s'utilitzen instruments amb
la ponderació freqüencial wm implementada.

1. Les mesures es realitzaran preferentment en els paràmetres
horitzontals i considerant la vibració en l'eix vertical (z), en el punt en
el qual la vibració sigui màxima i en el moment de major molèstia.

2. La mesura es realitzarà durant un període de temps significatiu
en funció del tipus de font vibrant i de l'equip de mesura. En cap cas
serà inferior a 1 minut.

3. Si es tracta d'episodis reiteratius, (pas de trens, arrancada de
compressors, etc...) s'haurà de repetir la mesura al menys 3 vegades,
donant com a resultat de la mesura, el valor més alt dels obtinguts.

ANNEX 8

Comprovació de l'efectivitat de les mesures d'aïllament de locals
de concurrència pública.

L'aïllament acústic mínim per aquest tipus d'activitats serà el
necessari perquè es compleixin els nivells guia de cada zona i de
cada ambient interior que s'indiquen a l'Annex 1.

Per tal de comprovar l'efectivitat de l'aïllament d'un determinat
local de publica concurrència es procedirà de la forma següent:

1. Abans de dura a terme qualsevol tipus de mesurament, cal que
el local es trobi en les seves condicions normals de funcionament, es
a dir, amb les portes i finestres tancades i amb tots els emissors sonors

en funció, així com els sistemes de ventilació, maquines i jocs recre-
atius, etc...

2. Durant els mesuraments cal que l'equip de musica dels local es
trobi al màxim que permeti el seu sistema limitador-controlador per a
produir una màxima emissió sonora.

3. Els mesuraments s'han de fer durant l'horari previst pel desen-
volupament de l'activitat del local per tal d'aconseguir els valor més
reals possibles.

4. Cal mesurar els nivells d'immissió sonora en l'ambient exterior
al local seguint el protocol indicat a l'Annex 2

5. Si el local es troba ubicat o bé és adjacent un edifici resi-
dencial, és a dir, amb habitatges cal mesurar els nivells d'immissió
sonora en l'ambient interior de l'habitatge més afectat per soroll,
seguint el que s'indica a l'Annex 2

6. Si qualsevol dels valors obtinguts en les mesures realitzades als
dos apartats anteriors superen els valors guia establerts per la zona
indicats en l'Annex 1 s'hauran de prendre les mesures correctores
oportunes per evitar-ho i s'ajornarà la concessió de la llicencia fins
que s'aconsegueixi sense perjudici de les sancions pertinents.

Calafell, 8 de març de 2006. --- El regidor de Via Pública, Enric
Vaqué i Font.

2006/3416 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Anunci d'adjudicació d'un contracte de consultoria i assistència

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Cambrils.

2. Objecte de licitació: la redacció del projecte executiu d'obres
del barri de la Llosa.

Anuncis de licitació: BOP de Tarragona núm. 182 de data 08-
08-2005.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: concurs obert,
tramitació ordinària.

4. Pressupost base de licitació: 94.990 EUR.

5. Adjudicació: Data: 11-11-2005
Empresa: INGENIERIA DE TRAZADOS Y 
ESTRUCTURAS, SA
Nacionalitat: espanyola
Import: 70.290 EUR

Cambrils, 15 de març de 2006. --- L'alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

2006/3417 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Cambrils.

2. Objecte de licitació: les obres de construcció d'una minidei-
xalleria al sector 17.

Anuncis de licitació: BOP Tarragona núm. 245 de data 25-10-
2005

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: concurs obert,
tramitació ordinària.

4. Pressupost base de licitació: 150.744,40 EUR.

5. Adjudicació: Data: 30-12-2005
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, SA
Nacionalitat: espanyola
Import: 123.406,99 EUR
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Cambrils, 15 de març de 2006. --- L'alcalde, Robert Benaiges
Cervera.

2006/3420 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Anunci d'adjudicació d'un contracte de subministrament

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Cambrils.

2. Objecte de licitació: l'arrendament d'una pista de gel per a
patinatge.

Anuncis de licitació: BOP de Tarragona núm. 257 de data 09-
11-2005.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: concurs obert,
tramitació urgent.

4. Pressupost base de licitació: 80.500 EUR.

5. Adjudicació: Data:02-12-2005
Empresa: PROMOHIELO, SL
Nacionalitat: espanyola
Import: 80.411,20 EUR

Cambrils, 15 de març de 2006. --- L'alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

2006/3422 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Anunci d'adjudicació d'un contracte de subministrament

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Cambrils.

2. Objecte de licitació: el subministrament d'un camió amb plata-
forma per la Brigada d'Electricitat.

Anuncis de licitació: BOP de Tarragona núm. 245 de data 25-
10-2005.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: concurs obert,
tramitació ordinària.

4. Pressupost base de licitació: 50.800 EUR.

5. Adjudicació: Data: 30-12-2005
Empresa: TAMOTO, SL
Nacionalitat: espanyola
Import: 49.000 EUR

Cambrils, 15 de març de 2006. --- L'alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

2006/3342 – AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP

Anunci

El pressupost d'aquest ajuntament per a l'exercici de 2006 i la
plantilla orgànica i relació de llocs de treball han estat exposats al
públic segons un anunci publicat en el tauler d'anuncis de l'ajuntament
i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 39 del dia
16 de febrer de 2006. Atès que durant el termini d'exposició pública
no s'han presentat reclamacions, de conformitat amb l'art. 169.1 del
text refòs de la llei d'hisendes locals, l'aprovació inicial ha esdevingut
definitiva. A continuació es fa públic el pressupost, resumit a nivell de
capítols, juntament amb la plantilla orgànica i la relació de llocs de
treball:

Pressupost de l'exercici 2006
(Resum per capítols)

DESPESES
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ EUROS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 71.100,00
2 Despeses en béns corrents i serveis 156.444,78
3 Despeses financeres 5.000,00
4 Transferències corrents 2.600,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 413.651,49
7 Transferències de capital --
8 Actius financers --
9 Passius financers 10.800,00

TOTAL 659.596,27

INGRESSOS
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ EUROS

A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 82.550,00
2 Impostos indirectes 12.000,00
3 Taxes i altres ingressos 119.837,12
4 Transferències corrents 110.330,40
5 Ingressos patrimonials 2.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació d'inversions reals --
7 Transferències de capital 362.701,24
8 Actius financers --
9 Passius financers --

TOTAL 689.418,76

PLANTILLA ORGÀNICA
Funcionaris de carrera
Funcionaris d'habilitació nacional
Núm. de Denominació Grup de Nivell compl. Complement
places de les places classificac. destinació específic

1 Secretaria-Intervenció B 16 --

Personal laboral
Núm. de places Denominació de les places Categoria professional Durada contracte

1 Administratiu Ofic.Admttiu Indefinit

RELACIÓ DE LLOCS
Del personal funcionari
Núm. Grup de Nivell compl. Sistema de
d'ordre Lloc de treball classificac. destinació Titular provisió
1 Secretaria-Intervenció B 16 vacant Concurs

De personal laboral
Núm. Categoria Tipus Sistema provisió
d'ordre Lloc de treball professional contractació Titular de vacants
1 Administratiu Ofic.Admttiu Indefinit M. Pilar Gil Examen-concurs

Figuerola del Camp, 14 de març de 2006. --- L’alcalde, Marcel
Segarra Ferré.

2006/3343 – AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP

Anunci

Ha tingut entrada en aquest Ajuntament la sol·licitud d'aprovació
del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació UA2
promoguda per Joan Rendé Masdeu. 

S'obre termini d'informació pública per un període D'UN MES,
comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci a
fi que les persones interessades puguin formular les al·legacions o
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objeccions oportunes segons la tramitació que preveu com a l'article
35 en relació al 32.1 del DECRET 287/2003, de 4 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d'urbanisme

Figuerola del Camp, 13 de març de 2006. --- L’alcalde, Marcel
Segarra Ferré.

2006/3344 – AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP

Anunci

Per resolució de l'Alcaldia d'aquesta data ha estat aprovat
inicialment el projecte d'urbanització de la unitat d'actuació núm. 2
redactat per Jordi San Millan Filbà amb un pressupost de
359.600,22 euros.

Mitjançant aquest edicte, que també es publicarà al Diari de
Tarragona se sotmet l'esmentat projecte a informació pública per un
termini d'un mes, a comptar des de la data de la darrera publicació,
perquè les persones interessades examinin el projecte i presentin, si
s'escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de
18.30 a 20.30 hores els dilluns, els dimarts i els dijous.

Figuerola del Camp, 14 de març de 2006. --- L'alcalde, Marcel
Segarra Ferré.

2006/3345 – AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP

Anunci

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el 17 de febrer de
2006, ha aprovat inicialment els següents projectes d'obres muni-
cipals:

Denominació: Actuacions urbanístiques en zones puntuals del
casc urbà (addicional). Pressupost: 19.537,62 euros (IVA inclòs). 

S'exposa al públic durant el termini de trenta dies, per tal que
puguin presentar-se al·legacions. De no presentar-se'n s'entendran
definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.

Figuerola del Camp, 14 de març de 2006. --- L'alcalde, Marcel
Segarra Ferré.

2006/3485-U – AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Edicte

D'acord amb allò que preveu l'article 48.1 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, com
a projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanit-
zable, el projecte de Rehabilitació de l'antic escorxador, adequant-lo
com a nou tanatori municipal.

Mont-roig del Camp, 16 de març de 2006. --- L'alcade, Miquel
Anguera i Brú.

2006/3418 – AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Edicte de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, sobre aprovació inicial 
d'un projecte d'ordenança

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 7 de març de 2006, ha
aprovat inicialment per unanimitat, el projecte d'Ordenança muni-
cipal Reguladora de la gestió de runes i residus de la construcció.

D'acord amb el que estableixen els articles 178, apartat 1.b) 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 (LMRLC), i 63
apartat 2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'acord d'aprovació
i el text del projecte de les ordenança resta exposat al públic a les
oficines municipals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats
des de l'endemà de la publicació última d'aquest edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), perquè les persones interes-
sades puguin examinar l'expedient i presentar-hi les al·legacions, les
reclamacions i els suggeriments que considerin oportunes. També s'in-
serirà en el al tauler d'edictes de la corporació. 

Si transcorregut el termini d'informació pública abans assenyalat
no s'ha presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment, l'acord
inicialment aprovat i les ordenances es consideraran aprovades defi-
nitivament, d'acord al que estableix l'article 178, apartat 1.c) de l'es-
mentat cos legal .

Móra d'Ebre, 14 de març de 2006. --- L’alcalde-president, Josep
Solé i Biosca.

2006/3419 – AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Edicte 

La Junta de Govern Local, en la sessió realitzada el dia 21 de
febrer de 2006, va aprovar el padró fiscal de la taxa reguladora de
les entrades de vehicles a través de la vorera ( guals) per a l'exercici
2006 per tal que es procedeixi a  la seva publicació.

Aquest edicte estarà exposat al públic al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament. El període d'exposició pública serà de 30 dies comptats
des del següent al de la publicació d'aquest anunci al BOPT, durant
el qual els interessats poden examinar-lo i formular les al·legacions
que creguin oportunes.

Contra l'objecte d'aquest anunci es podrà interposar recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu davant la Junta de Govern
Local, en un termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de
la seva publicació, segons allò que disposa l'article 14.2 a) del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals.

Això no obstant es podrà utilitzar d'acord amb el que preceptua
l'article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, qualsevol
altre recurs que estimi procedent.

En compliment de l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, aquest edicte es publica per tal d'ad-
vertir que els rebuts pels tributs i exercicis referenciats es notifiquen
col·lectivament, quedant realitzades les notificacions el dia que fina-
litzi l'exposició pública del padró.

S'adverteix que la interposició del recurs no atura l'acció admi-
nistrativa per al cobrament, llevat que se sol·liciti en el termini d'inter-
posició del recurs de reposició la suspensió  de l'execució de l'acte
adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b)
o c) de l'article 75.6 del Reial Decret 391/1996, d'1 de març,
d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.

Móra d'Ebre, 17 de març de 2006. --- L’alcalde-president, Josep
Solé i Biosca.

2006/3427 – AJUNTAMENT DE PAÜLS

Edicte

Havent-se exposat al públic el pressupost per a l'exercici 2006 i
la plantilla orgànica, segons s'anuncia al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona número 46, de data 24 de febrer de 2006,

26 BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 70 Divendres, 24 - 3 - 2006



i aprovat definitivament, es fa públic a continuació el Pressupost
resumit a nivell de capítols i la plantilla orgànica:

INGRESSOS

CAPITOL 1  Impostos directes 54.400,00
CAPITOL 3  Taxes i altres ingressos 51.981,00
CAPITOL 4  Transferències corrents 220.950,00
CAPITOL 5  Ingressos patrimonials 29.400,00
CAPITOL 6  Alienació d'inversions reals 1.000,00
CAPITOL 7  Transferències de capital 240.799,39

TOTAL INGRESSOS 598.530,39

DESPESES

CAPITOL 1  Despeses de personal 120.000,00
CAPITOL 2  Despeses en béns corrents i serveis 103.450,00
CAPITOL 3  Despeses financeres 3.900,00
CAPITOL 4  Transferències corrents 100.700,00
CAPITOL 6  Inversions reals 262.120,73
CAPITOL 9  Passius financers     8.359,66

TOTAL DESPESES 598.530,39

PLANTILLA ORGÀNICA
Funcionaris

1 Plaça - Secretari-interventor - Vacant.
Personal laboral

1 Plaça - Auxiliar administratiu - Contractació temporal.
1 Plaça - Operari de serveis diversos - Peó especialitzat - 

Contractació indefinida. Vacant.

Paüls, 20 de març de 2006. --- L'alcalde (il·legible).

2006/3522-U – AJUNTAMENT DE PIRA

Edicte

En sessió extraordinària del dia 20 de març de 2006, el Ple de
l'Ajuntament ha aprovat el plec de condicions economicoadministra-
tives que regiran l'alienació, mitjançant subhasta pública, del solar
situat a la partida del Camí la Guàrdia - Zona Industrial de Pira.
D'acord amb l'article 270 de la Llei 8/87 municipal i de règim local
de Catalunya, durant el termini de 15 dies, als efectes del seu
examen i presentació de reclamacions.

Simultàniament se n'anuncia la subhasta, si bé condicionada a
allò que disposa l'art. 122.2 del RD 781/86 de 18 d'abril, d'acord
amb les indicacions següents:

- Objecte del contracte: constitueix l'objecte del contracte de
venda, mitjançant subhasta del següent bé, de propietat muni-
cipal: solar/urbà/Industrial: 10.076,28 m2 de forma rectan-
gular.

- Situació: partida Camí de la Guàrdia - Zona Industrial.
- Tipus de licitació: el tipus de licitació és fixat en 40.000

euros/Ha, i podrà ser millorat a l'alça.
- Garantia: els licitadors hauran de constituir una garantia provi-

sional de (2%), i una garantia definitiva equivalent al 4% de
l'import de la subhasta.

- Model de proposicions: figura al plec de condicions adminis-
tratives.

- Termini de presentació de proposicions: 26 dies naturals
següents a l'última publicació d'aquest anunci en el BOPT o en
el DOGC, en hores d'oficina.

- Obertura de proposicions: a les 13 hores del primer dia hàbil
següent (excepte si és dissabte) a aquell en que s'acabi el
termini assenyalat a la clàusula anterior.

- Documentació que cal presentar: figura al plec de condicions.

Pira, 20 de març de 2006. --- L'alcalde, Josep Pijoan Farré.

.................. domiciliat a ........., amb DNI núm. ....... en nom
propi (o en representació de ........), assabentat de la convocatòria
de subhasta anunciada al BOPT núm. .......... de data
................................, i al DOGC núm. .......... de data
............................... hi prenc part i em comprometo a adquirir el
bé situat ................... pel preu de (lletra i números)....................,
d'acord amb el plec de clàusules economicoadministratives, que
accepto íntegrament.

Lloc, data i signatura

2006/3392 – AJUNTAMENT DE RIUDECOLS

Anunci

El Ple d'aquest Ajuntament en sessió de 7 de març de 2006, va
acordar la creació d'una plaça del servei de taxi del municipi de
Riudecols així com la convocatòria del corresponent concurs públic
per a la concessió de la preceptiva llicència i l'aprovació del plec
de clàusules que el regeix i que es troba a disposició dels interessats
en aquest Ajuntament en horari d'oficina i que a continuació s'ex-
tracta:

1. Concedent de la llicència del servei urbà de taxi: Ajuntament
de Riudecols

2. Objecte
Convocatòria de concurs per a la concessió d'una llicència de

taxi pel muncipi de Riudecols

3. Termini i lloc de presentació
3.1 Termini de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la

publicació d'aquest anunci al BOP de Tarragona.
3.2 Lloc
Registre de l'Ajuntament o qualsevol dels llocs previstos a l'art.

38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

4. Requisits
Presentació de sol·licitud i documentació acreditativa dels

requisits enumerats en la clàusula tercera del plec de clàsules.

Riudecols, 15 de març de 2006. --- L'alcalde, Pere Solanellas
Oset.

2006/3393 – AJUNTAMENT DE RIUDECOLS

Edicte

Na Dolors Carrete Carayol, en representació de Reusmont 2000,
SL, amb domicili fiscal al carrer Governador González núm. 28-32
de Tarragona, ha demanat llicència municipal per la construcció d'un
bar-restaurant, al Polígon 1, parcel·la 38.

D'acord amb el que disposa l'article 48 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme, s'exposa aquesta sol·licitud i tota la documentació a
informació pública, durant un termini d'un mes, perquè tots aquells
que es considerin afectats  per l'activitat esmentada puguin efectuar
les observacions i les reclamacions que creguin convenients. Es pot
examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest Ajuntament durant les
hores d'oficina.

Riudecols, 15 de març de 2006. --- L'alcalde, Pere Solanellas
Oset.
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2006/3323 – AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Anunci

Citació a les persones interessades en procediments tributaris per
tal de ser notificats mitjançant compareixença de liquidacions d'ingrés
directe corresponent a  TAXES RODATGE. L'Ajuntament de Roda de
Barà, no havent-li estat possible practicar la notificació a l'interessat o
al seu representant, per causes no imputables a aquesta adminis-
tració, un cop intentada per dues vegades, en compliment del que
disposa l'art.59.4 de la Llei 30/1992 del procediment administratiu
comú, modificada per la 4/1999. Mitjançant el present anunci es
cita als contribuents que més avall es relacionen, per tal de que
compareguin al lloc que així mateix s'indica, a l'objecte de que li
siguin notificades les actuacions que els afecta en relació als proce-
diments que s'indiquen.

SUBJECTE PASSIU DNI DOMICILI TRIBUTARI CONCEPTE EXP. IMPORT AJUNTAMENT
FASHCAT SL B61814216 TAXES 200,00 BARCELONA

Lloc i termini de compareixença:
Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer

per ésser notificats davant l'Ajuntament de Roda de Barà, situat al
c/Joan Carles I, 15 en horari de 10 a les 14 hores, de dilluns a
divendres; en el termini de quinze dies, comptadors des del següent
a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.

Així mateix, s'adverteix als interessats que si no compareixen en
el termini abans indicat, la notificació s'entendrà practicada, a tots els
efectes legals, des del dia següent al venciment de dit termini.

Òrgan responsable de la tramitació dels procediments: el servei
de Gestió Tributària municipal

Actuacions que es notifiquen: Liquidacions d'ingrés directe apro-
vades per l'òrgan municipal competent.

Terminis de pagament
- Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de

la data de notificació fins al dia 20 del mes següent o l'hàbil imme-
diatament posterior.

- Els deutes notificats entre els dies 16 i l'últim de cada mes, des
de la data de notificació fins al dia 5 del mes següent o l'hàbil imme-
diatament posterior.

Llocs de pagament: en les oficines municipals de l'Ajuntament de
Roda de Barà

Mitjans de pagament : en metàl·lic i/o en taló conformat a favor
de l'Ajuntament de Roda de Barà.

Recursos
Contra els actes objecte de notificació, podrà interposar-se recurs

de reposició previ al recurs contenciós administratiu davant l'alcalde
en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de recepció
d'aquesta notificació, segons allò que disposa l'article 14.2  del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conforme a l'esta-
blert a l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, modificada per la Llei 50/98, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. 

No obstant això, podeu utilitzar, d'acord amb el que preceptua
l'article 58.2 in fine de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, qual-
sevol altre recurs  que estimeu procedent.

Se us adverteix que la interposició del recurs no atura l'acció
administrativa per al cobrament, llevat que sol·licitèu en el termini d'in-
terposició del recurs de reposició la suspensió de l'execució de l'acte
adjuntant de les garanties que s'assenyalen a), b) o c) de l'article
75.6 del Reial Decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del
reglament de procediment en les reclamacions econòmiques admi-
nistratives.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats contenciosos

administratius de la província de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de
la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o
en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en que
el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma
presumpta (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa).

Roda de Barà, 16 de març de 2006. --- L'alcalde, Pere Compte
i Coca.

2006/3324 – AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Anunci

Citació a les persones interessades en procediments tributaris per
tal de ser notificats mitjançant compareixença de liquidacions d'ingrés
directe corresponent a IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.
L'Ajuntament de Roda de Barà, no havent-li estat possible practicar la
notificació a l'interessat o al seu representant, per causes no impu-
tables a aquesta administració, un cop intentada per dues vegades,
en compliment del que disposa l'art.59.4 de la Llei 30/1992 del
procediment administratiu comú, modificada per la 4/1999.
Mitjançant el present anunci es cita als contribuents que més avall es
relacionen, per tal de que compareguin al lloc que així mateix
s'indica, a l'objecte de que li siguin notificades les actuacions que els
afecta en relació als procediments que s'indiquen.

Subjecte passiu/ D.N.I./ Domicili tributari Concepte Any 
Import Ajuntament
VELEZ GIL, GONZALO 16417458N BARRI ROC ST. GAIETA, 4 1 01 1 IBI 2004
170,53 LARDERO

CALA FERRER, ANTONI-ENRIC 39673915L CM MONTSANT, 12 IBI 2005
1.161,52 BARCELONA

PUENMAR SA A58887712 AV REINA FABIOLA, 58 A PK 20 IBI 2001-2004
76,95 BARCELONA

BENET COMA, DAVID 35033261Y IGUALADA, 17 CASA 6 IBI 2005
453,50 BARCELONA

Lloc i termini de compareixença:
Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer

per ésser notificats davant l'Ajuntament de Roda de Barà, situat al
c/Joan Carles I, 15 en horari de 10 a les 14 hores, de dilluns a
divendres; en el termini de quinze dies, comptadors des del següent
a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.

Així mateix, s'adverteix als interessats que si no compareixen en
el termini abans indicat, la notificació s'entendrà practicada, a tots els
efectes legals, des del dia següent al venciment de dit termini.

Òrgan responsable de la tramitació dels procediments: el servei
de Gestió Tributària municipal

Actuacions que es notifiquen: liquidacions d'ingrés directe apro-
vades per l'òrgan municipal competent.

Terminis de pagament
- Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de

la data de notificació fins al dia 20 del mes següent o l'hàbil imme-
diatament posterior.

- Els deutes notificats entre els dies 16 i l'últim de cada mes, des
de la data de notificació fins al dia 5 del mes següent o l'hàbil imme-
diatament posterior.

Llocs de pagament: en les oficines municipals de l'Ajuntament de
Roda de Barà

Mitjans de pagament: en metàl·lic i/o en taló conformat a favor
de l'Ajuntament de Roda de Barà.
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Recursos
Contra els actes objecte de notificació, podrà interposar-se recurs

de reposició previ al recurs contenciós administratiu davant l'alcalde
en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de recepció
d'aquesta notificació, segons allò que disposa l'article 14.2  del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conforme a l'esta-
blert a l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, modificada per la Llei 50/98, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. 

No obstant això, podeu utilitzar, d'acord amb el que preceptua
l'article 58.2 in fine de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, qual-
sevol altre recurs  que estimeu procedent.

Se us adverteix que la interposició del recurs no atura l'acció
administrativa per al cobrament, llevat que sol·licitèu en el termini d'in-
terposició del recurs de reposició la suspensió de l'execució de l'acte
adjuntant de les garanties que s'assenyalen a), b) o c) de l'article
75.6 del Reial Decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del
reglament de procediment en les reclamacions econòmiques admi-
nistratives.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats contenciosos
administratius de la província de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de
la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o
en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en que
el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma
presumpta (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa).

Roda de Barà, 16 de març de 2006. --- L'alcalde, Pere Compte
i Coca.

2006/3325 – AJUNTAMENT DE RODA DE BARÀ

Anunci

Citació a les persones interessades en procediments tributaris per
tal de ser notificats mitjançant compareixença de liquidacions d'ingrés
directe corresponent a IMPOST SOBRE VEHICLES. L'Ajuntament de
Roda de Barà, no havent-li estat possible practicar la notificació a l'in-
teressat o al seu representant, per causes no imputables a aquesta
administració, un cop intentada per dues vegades, en compliment del
que disposa l'art.59.4 de la Llei 30/1992 del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la 4/1999. Mitjançant el present
anunci es cita als contribuents que més avall es relacionen, per tal de
que compareguin al lloc que així mateix s'indica, a l'objecte de que
li siguin notificades les actuacions que els afecta en relació als proce-
diments que s'indiquen.

SUBJECTE PASSIU DNI DOMICILI TRIBUTARI CONCEPTE ANY IMPORT AJUNTAMENT
IZQUIERDO MORALES, 
CONSTANZA 47770639F ICVE 2005 33,04 EL VENDRELL

Lloc i termini de compareixença:
Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer

per ésser notificats davant l'Ajuntament de Roda de Barà, situat al
c/Joan Carles I, 15 en horari de 10 a les 14 hores, de dilluns a
divendres; en el termini de quinze dies, comptadors des del següent
a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.

Així mateix, s'adverteix als interessats que si no compareixen en
el termini abans indicat, la notificació s'entendrà practicada, a tots els
efectes legals, des del dia següent al venciment de dit termini.

Òrgan responsable de la tramitació dels procediments: el servei
de Gestió Tributària municipal

Actuacions que es notifiquen: liquidacions d'ingrés directe apro-
vades per l'òrgan municipal competent.

Terminis de pagament
- Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de

la data de notificació fins al dia 20 del mes següent o l'hàbil imme-
diatament posterior.

- Els deutes notificats entre els dies 16 i l'últim de cada mes, des
de la data de notificació fins al dia 5 del mes següent o l'hàbil imme-
diatament posterior.

Llocs de pagament: en les oficines municipals de l'Ajuntament de
Roda de Barà

Mitjans de pagament: en metàl·lic i/o en taló conformat a favor
de l'Ajuntament de Roda de Barà.

Recursos
Contra els actes objecte de notificació, podrà interposar-se recurs

de reposició previ al recurs contenciós administratiu davant l'alcalde
en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de recepció
d'aquesta notificació, segons allò que disposa l'article 14.2  del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals , i conforme a l'es-
tablert a l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, modificada per la Llei 50/98, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. 

No obstant això, podeu utilitzar, d'acord amb el que preceptua
l'article 58.2 in fine de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, qual-
sevol altre recurs  que estimeu procedent.

Se us adverteix que la interposició del recurs no atura l'acció
administrativa per al cobrament, llevat que sol·licitèu en el termini d'in-
terposició del recurs de reposició la suspensió de l'execució de l'acte
adjuntant de les garanties que s'assenyalen a), b) o c) de l'article
75.6 del Reial Decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del
reglament de procediment en les reclamacions econòmiques admi-
nistratives.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats contenciosos
administratius de la província de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de
la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o
en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en que
el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma
presumpta (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa).

Roda de Barà, 16 de març de 2006. --- L'alcalde, Pere Compte
i Coca.

2006/3394 – AJUNTAMENT DE RODONYÀ

Edicte

El pressupost per a l'exercici de 2006, la plantilla orgànica i la
relació de llocs de treball s'han exposat al públic, segons s'anuncia
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 45, de data
22.02.06, i de conformitat amb el que preveu l'art. 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, el pressupost ha
quedat aprovat definitivament.

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

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS  

Capítol Conceptes Consignació: euros.
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Impostos directes 137.703,00
2 Impostos indirectes 100.000,00
3 Taxes i altres ingressos 175.020,00
4 Transferències corrents 127.544,04
5 Ingressos patrimonials 3.200,00
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Capítol Conceptes Consignació: euros.
B)OPERACIONS DE CAPITAL

6 Alienació d'inversions reals 100.000,00
7 Transferències de capital 466.582,41
8 Actius financers
9 Passius financers _____________

TOTALS INGRESSOS 1.110.049,45

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítol Conceptes Consignació: euros.
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 71.460,00
2 Despeses en béns corrents i serveis 277.200,00
3 Despeses financeres 4.006,00
4 Transferències corrents 7.600,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 722.305,64
7 Transferències de capital 18.000,00
8 Actius financers
9 Passius financers       9.477,81

TOTAL  DESPESES 1.110.049,45

P L A N T I L L A   I   L L O CS   D E   T R E B A L L

1. FUNCIONARIS DE CARRERA
Núm. Denominació Grup-Niv. Forma Prov. / Cognoms i Nom
I. funcionaris d'habilitació nacional
1 Secretaria-interventor Grup: B Categoria: única Classe: tercera vacant

2. PERSONAL LABORAL
Num. Denominació Categoria professional Durada contracte Cognonms i Nom
1 Serveis Generals Aux. administrativa indefinit Fortuny Miracle, Mercè
2 Serveis Generals Agutzil indefinit Vendrell Robert, Josep Mª
3 Serveis Generals Educadora infantil indefinit Vives Ferrerons, María
4 Serveis Generals Professora de plàstica eventual Villalba Carabaca, M.Isabel
5 Serveis Generals Monitora casa cultura indefinit-parcial Serra Tendero, Mª Teresa
6 Serveis Generals Ajudant operari serveis temporal Leunig, Peter
7 Serveis Generals Ajudant monitora menjador temporal-parcial Galofre Domingo, Mª Teresa

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

Rodonyà, 17 de març de 2006. --- L'alcalde (il·legible).

2006/3412-U – AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Edicte

D'acord a l'art. 59.4 i 84 de la Llei 30/92 de 26 de novembre
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; l'art. 54 i 74 del RD 2612/96 de 20 de
desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació terri-
torial de les entitats locals; i l'apartat c2), gestió de baixes de la reso-
lució de 1'd'abril de 1997 de la presidència de l'INE.

Per no haver estat possible practicar la notificació a les persones,
amb data de caducitat de la inscripció padronal fins al 22 de
desembre de 2005, que a continuació es detallen, es publica el
present edicte perquè en el termini de 15 dies comptats a partir
l'endemà de la publicació al BOP de Tarragona, puguin comparèixer
a les dependències municipals, secció padró d'habitants, per tal de
manifestar la conformitat o disconformitat amb l'expedient instruït per
donar-los de baixa de l'empadronament del municipi de Sant Carles
de la Ràpita, ja que s'ha comprovat que no resideixen en el mateix.

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin presentat
al·legacions se sol·licitarà informe al Consell d'Empadronament per
tal de fer efectiva la baixa del padró d'habitants.

NOM I COGNOMS : NOM I COGNOMS:
ABDELGHANI TOBI KHALID NAOULI 
ABDELHADI JANANI KOSTYANTYN ANISHCHUK 
ABDELHAY HELAL LAHCEN OUISSAADEN 
ABDELKADER BOUNSAL LARISA VERONICA CIMPIAN 
ABDELKADER BOUYAJGHAL LAURA MOGA 
ABDELKRIM EL KHATOURI LAURA NICOLE ARIAS VEGA
ABDELLAH OUIJAN LEIDY JOHANNA TRULLO ECHEVERRY
ABDERRAHMAN BOULFATTAH LEIRE REDO MOGA
ABDESSELAM OUADGHIRI LEONID HRYTSAYENKO 
ABEL VAZ FIGUEIRA LIAM DANIEL GOMEZ CHATHAM
ADINA MARA LICENTIU AURELIAN MARA 
AHMED AMISHOV ASANOV LILIANA MARIA MARTINEZ MENESES
AHMED HABBA LIVIA MARIA RUS 
ALEJANDRA PATRICIA AGUILERA JIMENEZ LIVIU MUNTEAN 
ALEJANDRO FABIAN GUEVARA D'OTTONE LOREDANA ALELINA LASCA 
ALESSANDRA DE ALMEIDA LOREDANA CORINA BAN 
ALEX FLORIN BAN LUCIA BELEN FIGUERAS GONZALEZ
ALEXANDRA STEVAR LUCIA RASCHETTI 
ALEXANDRU ANDREI LUCIAN MARIUS MARIAN 
ALEXANDRU COROBAN LUCILA SALDARRIAGA GONZALEZ
ALI BIRGI LUCRECIA EMILIA DE CASTRO DE SANDOVAL
ALINA CLAUDIA CINCU LUIS FERNANDO SALAZAR YEPES
AMALIA MONICA COPIL LUIS GUILLERMO BOLIVAR OSPINA
AMAR BOUZERDA LUZ DAMAR RAMIREZ CARDONA
AMINE BARHMI LUZ ELEANY ARANGO RESTREPO
ANA GHIBU LUZ MARIA CHICAIZA MUELA
ANA MARIA DA SILVA MABEL YRIS CREO RIVADULLA
ANCA MARIA GHINTU MAHBOUBA BEN DEROUICHE 
ANCA RAMONA AMARIE MAJDA EL GONNOUNI 
ANDRIY TOPUZLIYEN MALIKA HELAL 
ANETH CABAL QUIÑONES MARIA CARAM DE SALVADOR
ANGELA MARIA VARELA TORRES MARIA DEL CARMEN VARGAS LOPEZ
ANGELA MAYURI TORRES VINASCO MARIA DRAGAN 
ANTONELA REGHINA VLASIN MARIA EUGENIA FRANCK 
ANTONIO ESTEBAN MBUÑA MARIA EUGENIA VEGA 
ARPAD HOCA MARIA FLORENCIA ROLAN 
AURELIAN OPRIS MARIA GABRIELA K. ZAPICO 
AURICA VACEA MARIA GROF 
AVRIL MARIA CASTELLI MARIA LAURA VOINA 
AYELEN MARIA GHERSI MARIA LUISA RIVAROLA DE MONZON
BADR MEZZOURI MARIA MARA 
BELISARIO CASTELLI BONELLI MARIA ORFIDIA RESTREPO CIFUENTES
BELKACEM DEKKARI MARIA POPA 
BOUALEM BOUALILI MARIA RUS 
BOUAMEUR EL MOHAMADI MARIA SOLEDAD BONELLI 
BRAHIM KAJJOUJ MARIAN DANIELA ARIAS VEGA
CALIN CLAUDIU REMES MARIANA ANDREA PERROTTA 
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ESCOLAR MARIANA POPA 
CARLOS EDUARDO LASSO QUINTERO MARIO ALBERTO OSORIO ARIAS
CARMEN RAMONA PACURAR MARIONARA SEMENICA MARTA 
CATALIN ADRIAN MACARIE MARISA DANIELA BONELLI 
CATALIN RAUL NICOARA MARIUS CIPRIAN BALAJ 
CECILIA ANAHI TOSSO MARIUS DANUT GAVRILA 
CHABIB MARZGUIOUI MARIUS ILIE CICEUAN 
CHAFIK SALHI MARIUS MATEI 
CIPRIAN IOAN SELESI MIHAI NAGHI 
CLARA TERESA SERNA DE ROLAN MINODORA CRISAN 
CLAUDIA QUINTERO CASTILLO MISEDITH RAMIREZ CARDONA
CLAUDIU DANIEL POP MOHAMED AZOULAY 
CLAUDIU DANIEL ROMAN MOHAMED EL MINIS 
CONSTANTIN DURA MOHAMED KHELFI 
CONSTANTIN HANGANU MOHAMMED ALOUI 
CONSTANTIN IRINCIUC MOHAMMED BELMIR 
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NOM I COGNOMS : NOM I COGNOMS:
CONSTANTIN SERBAN BOGDAN MOHAMMED BELMIR 
CONSTANTIN UZUN MOHAMMED BEN ALI BAITOURA 
CORNEL JUCU MOHAMMED BENNANI 
CORNEL PETRU FRATILA MOHAMMED EL KHADIRI 
COSTEL AMARIE MOHAMMED EL KHATOURI 
CRISTIAN DUMITRU CIUREL MOHAMMED ENNGADI 
CRISTIAN EUGEN LINGURAR MOHAMMED HELAL 
CRISTIAN TUDOR POPA MOHAMMED KROUIT 
CRISTIAN VASILE RECHISAN MOHAMMED LAKRAA 
DAMYAN ANGELOV POPOV MOSTAFA KTAMI 
DANIEL FOTA MOUNIA EL KHATTABI 
DANIEL PAUL BOLONDUTIU MOUNIA HELAL MBARKI
DANIELA ELENA LUCACESCU MOURAD EL GONNOUNI 
DANUT CORNEL DRAGOS MUSTAFA KHAMIS ALI SAAD
DELIA NICOLETA POP MUSTAPHA LAHYANI 
DIANA PATRICIA CASTAÑO MYKOLA KOZAK 
DIEGO GASTON ROLAN NADEZHDA STOYANOVA ALEKSANDROVA
DIEGO RICARDO MONTIEL CERVANTES NAIMA CHELLAOUI 
DOREL NELU TRIFAN NANCY LOUISE CHATHAM 
DORIAN ANDREI AMARIE NASTASIA OPLIMPIA MOCEANU 
DORIN MARINEL RUS NATALIA ELENA BUZAS 
DOUNIA BOUAZZAOUI NATALIYA SABANYUK 
DRISS ELAISSAOUI NAYEM MOHAMED MUSTAFA
DRISS MOULAY TAJ NICOLAE BOLFEA 
EDISSON LEONARDO FAJARDO ENCALADA NICOLAE PUIE 
EDUARDO ALEJANDRO HERRERA ROJAS NICOLAI COMUR 
EFRAIN DE JESUS LOPEZ LOPEZ NICOLETA MARIANA GALAMBA 
EIDER SCARPETTA OBAYDALLAH EL KHADIRI EL KHADIRI
EL MOKHTAR BOUAMMI OCTAVIANO LOPEZ CASTILLO
EL MOSTAFA AZZAOUI OCTAVIO DE JESUS CANO GARCIA
ELENA CIMPIAN OLEKSANDR RYABTSUN 
ELENA JUANA SETTIMO OLENA POTAZHEVS'KA 
ELENA PAVEN OLENA SIMONENKO 
EMILIA MARIANA STEVAR OLGA MARIZA GUERRA DEL CASTILLO NEGRETE
EMILIA RALUCA PASCALAU OLIMPIU SEBASTIAN DRAGOS 
EUCARIS DEL SOCORRO ORTEGA OMAR MABROUK 
EUGENIA BRADEA OUSSAMA BENNANI 
EUGENIA PUIE PABLO EZEQUIEL RIVAROLA 
EULALIA GRACIELA GAFFURI PAOLA JACQUELINE MONZON 
FATAH AYOUCH PATRICIO ALEJANDRO BOYE CONCHA
FATNA BENAMRANE PAUL SABIN CIMPIAN 
FATOUMATA PRAT ESCAYOLA PAVEL OPREA 
FAYÇAL BENNANI PETRU CRISAN 
FLOARE BALAJ PETRU FODOR 
FLORIN BAN RACHID LOUGLEB 
FLORINA ALINA TUDOR RACHID RABII 
GABRIEL ALIN POP RAMONA DOINA BALAJ 
GABRIEL PASCA RAZVAN HEDESIU 
GALYNA ZHYVOTOVSKA REDDAD ZILAOUI 
GASTON SANTIAGO GHERSI REDOUAN BENAOMAR 
GEORGE COSMIN RUS REMUS DEAC 
GEORGETA BEJAN RICARDO MONTIEL INIESTA
GHEORGHE GELU SIMESCU RIDA BOUAZZAOUI 
GHEORGHE MANZAT ROBERT CIMPOESU 
GLIGOR VOISAN ROCIO CANDELA ROLAN 
GLORIA ALEXANDRA MUÑOZ VEGA RUBEN DARIO BUSTAMANTE CORRALES
GLORIA PATRICIA RAMIREZ CARDONA SAD BOUIHRICHEN 
GUSTAVO FABIAN CASTELLI PRINCIPIANO SANDRA BIBIANA ACEVEDO ESTRADA
HAJJOUBA ARAJ SERGIY KOZAK 
HALYNA HRYTSYUK SERHIY OSTAPCHUK 
HAOUARI MOUSSAOUI SERHIY VASHCHUK 
HASSNA EL MIR SERHIY ZELENT
HORATIU REMUS GABOR SIMONA LILIANA CALBAZA 
IDANIS PEREZ GAYOSO SOLANGE PEREYRA BLANC
IENEA ION SORINA NICOLAE 
ILEANA CARCIUC STEFAN MOLDOVAN 
ILIANET ESVIHETA OLIVARES GUERRA STOYAN DIMITROV TCHORBADJIYSKI

NOM I COGNOMS : NOM I COGNOMS:
ILIE STEFAN COSTE SURYA ISAZA FIGUEROA
INMACULADA CONCEPC NSIE SVITLANA BOGATYRYOVA 
IOAN ADRIAN RADAC TAHAR BOUALILI CISECKA
IOAN CIMPIAN TAIRA ABIEVA 
IOAN JURJE TARAS KOSHARYUK 
IOAN RUS TAREK BOUAZZAOUI 
IOAN VARGA THAMI EL AFIOUI 
IOANA ANDREEA VARGA TOMEL GHEORGHE IONITA 
IOANA GHINTU TRAIAN CICA 
ION DAN VADIM LOSKUTOV 
ION DREGHICIU VALENTIN FLORIAN CHITU 
ION MARTA VALENTIN VYLUGIN 
IONEL BARZOI VALENTYN SABANYUK 
IRINA VARGA VASILE GABRIEL SPANIOL 
ISTINA LASCA VASILE ZECHES 
ISTUAN SZEREPI VASYL PASYNYUK 
ISTVAN MESZAROS VASYL ZHYVOTOVSKYY 
IULIANA DIANA GABOR VERONICA ILIANA CERVANTES GOMEZ
IULIANA MIHAELA MODA VICTOR HUGO MARTINEZ MENESES
IULIU LONGODOR VLAD MARIUS PUIE 
JAEL ALEJANDRA MONZON VOLODYMYR DOVGOPOLYY 
JAHIR ALDANA SALGUERO VOLODYMYR MYRIYEVSKYY 
JAMAL LKAROULI WILSON ARBEY ARIAS
JAMES OSPINA GONZALEZ WILSON ORLANDO GALVAN HERRERA
JENESYS VANESSA CORNIEL DELGADO YAHAYA VIDAL KAMAGATE
JESUS ANTONIO CAICEDO ARANGO YAHYA BARHMI 
JIA YI LI YAMINA AZOULAY 
JILALI LAKRAA YAMINA FILLALI 
JOAN DAVID GANESIO VEGA YAN LI 
JOSE FIDEL VAZ FIGUEIRA YENNY CONCEPCION FRANCO CRISTALDO
JOSE LUIS CACHIPUENDO ULCUANCO YEVGEN SIMONENKO 
JOSELO FABIAN GUEVARA PEREYRA YINA ZULEMA CORTEZ ROJAS
JUAN MARTIN GHERSI YOJAIRA MARGARITA LAFONTAINE MATEO
JULEN MATIAS GOMEZ CHATHAM YOUSSEF EL KHATTABI 
JULIANA BOLIVAR CASTAÑO ZAI LIAN LI 
KAMAL HAJJAR ZAKARIA SNOUSSI CHERGUI 
KATERINA TODOROVA STOIMENOVA ZHANG YUE 

Sant Carles de la Ràpita, 16 de març de 2006. --- L'alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2006/3361 – AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Edicte

Per Decret de l'Alcaldia de data 14/03/2006, es va declarar
la baixa del padró d'habitants d'aquest municipi, per inscripció
indeguda, a qui constava empadronat incomplint els requisits esta-
blerts en l'art. 54 del Reglament de població i demarcació territorial
de les entitats locals, un cop comprovada la circumstància en el
corresponent expedient de que ha estat donada l'audiència a l'inte-
ressat. 

Les persones interessades són les següents:

NOM COGNOM NIE o passaport ADREÇA NÚM. PIS PORTA
AHMED BARAKA EL X03575629A SANT MARC (DE) 0003
MANAL ES SAH X03524501G MONTSERRAT 0006
MOHAMED MAGOH X04645831S MONTSERRAT 0006
MOHAMED AZZOUZ 00000000 SANT MARC (DE) 0003
CHAKIB BEN MOHAMED BELFEKIH X01426304M ALIGA CORONADA (DE L') 0024
MOLOUD BENDADA X01051550J SANT MARC (DE) 0003
ABDELOUAHID EL FASSI 00000000 PRAT DE LA RIBA 0012 P01
MUSTAPHA EL KERTOUCHI 00000000 SANT MARC (DE) 0003
ABDELMAJID EL MANCHOURI X01333498G SANT MARC (DE) 0003
SAID EL MORABETE 00000000 SANT MARC (DE) 0003
MOHAMED HAJA X03668455R TORREGASSA 0096
HAISSOUNE KHADIJATOU X03629245Y TORREGASSA 0096
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NOM COGNOM NIE o passaport ADREÇA NÚM. PIS PORTA
ABDELHAK KHOUNA X03629683F TORREGASSA 0096
BATOUL KHOUNA 00000000 TORREGASSA 0096
MOHAMMED MEHDAOUI X02186881 SANT MARC (DE) 0001 PBJ
LUCRETIA RUSU 00000000 CAMI VELL 0008 PBJ 0001
MOHAMED SADFIA 00000000 TORREGASSA 0031 PBJ
EL AYADI SADIK 00000000 SANT MARC (DE) 0003
ALI TAGANTI 00000000 SANT MARC (DE) 0003
MEIER JOLANDA X02270787C SANT MARC (DE) 0008
SCHARNER HANS ALBERT X00662013G BENET JANE 0010
KHAYOUB ABDELHAK X03068160Y PRAT DE LA RIBA 0012 P01

Desconeixença l'actual domicili de les persones anteriorment rela-
cionades, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, es
procedeix mitjançant el present anunci practicar les notificacions de
la caducitat de la inscripció padronal i la seva corresponent baixa al
padró municipal d'habitants de Sant Jaume dels Domenys, acordada
amb la resolució de l'alcadia anteriorment indicada.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
les persones interessada podran interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva notifi-
cació. Alternativament i de forma potestativa, poden interposar recurs
de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Sant Jaume dels Domenys, 15 de març de 2006. --- L'alcalde,
Magí Pallarès i Morgades.

2006/3414 – AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci

Resolució d'Alcaldia de data 16 de març de 2006, pel qual
s'aprova i es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en
la convocatòria del procés selectiu de tres places d'agent de la
Policia Local mitjançant concurs de oposició lliure. (BOPT núm. 288
de 17/12/2005 )

1. Entitat convocant
Ajuntament de Tortosa.

2. Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos d'entre els
aspirants que s'han presentat al procés selectiu amb indicació dels
motius d'exclusió així com aquells que han d'acreditar els coneixe-
ments de llengua catalana exigits a la convocatòria:

Admesos
Cognom Nom DNI
ALBIOL CARRASCAL JOSEP 47769697-P
BELTRAN PALMER SERGIO 47622296-Z
BOUZAS CURTO JORGE MANUEL 52603549-L
CACERES PULIDO DAVID 47767214-D
CANDELA BERTHIER-DOBO RODOLFO JOSÉ 52606282-S
CARBO GENDRE VICTOR 52602909-T
CASTELLO ARAUJO XAVIER 47620361-B
CASTELLS LOPEZ RAMON 47622796-P
COLOME ECHEVARRIA PATRIC 47770513-L
DE TRASTAMARA FERNANDEZ GRAU JESUS 52602249-F
DEL VALLE BARCELO ABRAHAM 47822328-S
DUCH BARRERA CARLES XAVIER 52606125-L
FELICES BUYO MANUEL 39720532-S
FRANCH MUÑOZ ANGELES 78579986-A
HERVAS MURIA JUAN BAUTISTA 47622836-W
JIMENEZ ABRIL CARLOS 47620269-B
JUAN CERDA TRINIDAD SOLEDAD 85084883-V

Cognom Nom DNI
LLEIXA GUARRO IVAN 52608756-M
MARCH SALVAT LAURENT EDUARD 52608303-N
MASDEU ROIG LUCIA 47627238-B
MATAMOROS VENTURA ELOY 47622414-V
MESTRE VIDAL JULIO 47620362-N
MILLAN CAMPOS JORGE 40931485-H
MONLLAO SANCHO JAVIER 47624767-R
MULET MORENO VICTOR 52608382-E
PLAZAS NAVARRO JOAQUIN FCO. 78580850-Q
PRATS VALVERDE DEMELSA 47627768-N
RAMIREZ ORTEGA FCO. JAVIER 39378507-T
RODRIGUEZ LLOMBART JUAN JOSE 52600834-H
RODRIGUEZ MORA JUAN 40935810-L
ROYO CURTO JOAN PAU 52605459-C
SANZ ROCH JORGE 52605163-T
SEOANE MORESO JUAN MANUEL 52607344-L
SIGNES ESCURIET ANNA ISABEL 20822666-F
VACHERESSE ORTIZ OLIVER 47626039-P
VELEZ MORAGO FCO. JAVIER 38821017-F
VILADOMS ROSELLO BERNARDO 46731333-W
VILLAVERDE ESTRADA JESUS 46734448-N
VIZCARRO TORRES LLUC 52608240-H

Exclosos 
Cognom Nom DNI
GALO COMES JUDITH 47624269-D

Incomplir l'apartat g) de la base segona, en el darrer dia de
presentació de sol·licituds.

SUBIRATS CUGAT RAQUEL 47821355-P
Incomplir l'apartat g) de la base segona, en el darrer dia de

presentació de sol·licituds.

GAMOTE RAMIREZ JOSEP LLUIS 52605834-G
Incomplir l'apartat g) de la base segona, en el darrer dia de

presentació de sol·licituds.

Els aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats  a
partir de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per presentar les recla-
macions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes
que s'hagin pogut produir en la llista provisional d'admesos i exclosos
o per adjuntar la documentació que es requereix a la base segona
de la convocatòria.

Igualment, tant els aspirants exclosos com els omesos, per no
figurar en la llista provisional d'admesos ni en la d'exclosos, poden
subsanar dins d'aquest mateix termini el defectes que hagin motivat la
seva no admissió o l'omissió simultània en la llista d'admesos i
exclosos.

S'entendrà que els aspirants exclosos que no esmenin en el termini
indicat, el defecte  o defectes que han motivat la seva exclusió, desis-
teixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s'entendrà definitivament
aprovada aquesta llista d'admesos i exclosos.

En qualsevol cas i per tal d'evitar errors i, en el cas que se'n
produeixin, a fi de possibilitar-ne l'esmena en el termini adequat i en
la forma escaient, cal que els aspirants comprovin fefaenment que no
figuren en la llista d'exclosos i que el seu nom no consta en la llista
d'admesos.

Han d'acreditar o realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana exigits a la convocatòria:

Cognom Nom DNI
BELTRAN PALMER SERGIO 47622296-Z
MILLAN CAMPOS JORDI 40931485-H
RAMIREZ ORTEGA FCO. JAVIER 39378507-T
PLAZAS NAVARRO JOAQUIN FCO. 78580850-Q
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2. Les llistes completes i certificades d'aspirants admesos i
exclosos i d'aspirants que han d'acreditar el coneixement de llengua
catalana s'exposen al tauler d'anuncis de la corporació (Plaça
Espanya, 1 de Tortosa).

Així mateix els aspirants poden consultar la seva situació en
aquestes llistes a través del telèfon 977585865, del servei de
Recursos Humans.

3. Composició del Tribunal Qualificador.
La composició del tribunal qualificador de les proves és la

següent:
President

Sr. Joan Sabaté Borràs, president de la corporació, com a
titular, Sr. Jordi Bonilla Martí com a suplent.

Vocals:
Sra. Consol Cordero González, regidora de Governació,
com a titular, Sr. José A. Martín Cid com a suplent.
Sr. Ernest Valls Montagut, funcionari de la corporació, com a
titular, Sr. Santiago Briansó Augé com a suplent.
Sr. Jesús Fernández Gómez, cap de la policia local, com a
titular, Sr. Francisco Bertomeu Redó com a suplent.
Sr. Francesc Amaré Morales, sergent de la policia local, com
a titular, Sr. Jesús Arasa Pla com a suplent.
Sr. Francesc Xavier Martí Meix, representant de la Direcció
General de Seguretat Ciutadana, com a titular, Sr. Jesús
Octavi Ruano Morales com a suplent.
Sr. Josep Albiol Fraile, representant de l'Escola de Policia de
Catalunya, com a titular, Sra. Francina Escoda Roca com a
suplent.

Secretari:
Sr. José Luís Linage Díez secretari de la corporació com a
titular, Sra. Isabel Maria Sanz Espuny, com a suplent.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden
recusar-los, en el termini de 10 dies, quan hi concorrin les
circumstàncies que es preveuen als articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que per raó d'abstenció, de recusació o d'impossibilitat
justificada d'assistència algun dels seus membres titulars no puguin
assistir-hi han de comunicar-ho als seus suplents per garantir-ne la
presència.

4. Data i hora d'inici del procés selectiu:
- Concurs de mèrits

Data: 24 d'abril de 2006
Hora: 9.00 hores
Lloc: Saló Blau de l'Ajuntament de Tortosa, Plaça Espanya,1 
de Tortosa.

No es requereix la presència dels/ de les aspirants.
- 1r. Exercici. Psicotècnic

Data: 8 de maig de 2006
Hora: 9 hores.
Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament de Tortosa.

5. Ordre d'actuació dels aspirants
L'actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar

conjuntament s'iniciaran amb el cognom del qual comenci per la lletra A.

6. Notificar aquesta resolució als membres del tribunal i procedir
a la seva inserció en el tauler d'anuncis de la corporació, la qual
cosa substitueix la notificació personal als interessats tal com es
desprèn de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic i procediment administratiu comú.

7. La publicació dels anuncis successius relatius a aquesta convo-
catòria es publicaran al tauler d'anuncis de la corporació.

8. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat

Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del
dia següent a la seva publicació.

Tortosa (Terres de l'Ebre), 20 de març de 2006. --- L'alcalde
(il·legible).

2006/3409 – AJUNTAMENT DE VALLMOLL

Anunci

No havent-se pogut practicar la notificació personal de l'acord,
es notifica a Juan Alona (o Alomà) Gatell, amb domicili desconegut
(o als seus ignorats hereus) com a titular cadastral de la parcel·la
106 del polígon 9 de Vallmoll, inclosa dins de l'àmbit del Pla parcial
urbanístic del SAUI El Mas Vell, així com a qualsevol altre persona
que ostenti un dret sobre la mateixa, que en data 17 de març de
2006, s'ha acordat obrir un període d'audiència  per termini de deu
dies de la proposta definitiva de reparcel·lació de l'esmentat sector
elaborada pels Serveis Tècnics Municipals, als efectes d'al·legacions
i reclamacions. 

Vallmoll, 17 de març de 2006. --- L'alcalde, Josep Lluís Cusidó i
Prats.

2006/3458-U – AJUNTAMENT DE VALLS

Edicte

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 13 de març de
2006, va acordar aprovar inicialment el projecte d'obres de la
coberta de la pista poliesportiva de Fontscaldes, per un import de
326.733,67 euros (IVA inclòs), aplicant el procediment d'urgència
per a la seva tramitació.

La qual cosa s'exposa al públic per un termini de quinze dies des
de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en el tauler d'anuncis de la corporació, per tal que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Valls, 17 de març de 2006. --- El secretari, Joan Anton Font
Monclús.

2006/3268 – AJUNTAMENT DE VILABELLA

Edicte

En aquest Ajuntament es tramita l'expedient, iniciat per Decret de
l'Alcaldia, de data 28 de febrer de 2006, per renovar les inscrip-
cions padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense
autorització de residència permanent, d'acord amb amb el que esta-
bleixen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria
del Ministeri de la Presidència, Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se
pogut practicar, es procedeix, de conformitat amb l'article 59.5 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a efectuar-la mitjançant
edicte.

Nom i cognoms NIA Caducitat inscripció
DRISS OUSROUT 496008 05/05/2006
AYAD EL ADDOUTI 05/05/2006
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D'acord amb la normativa esmentada, es requereix a les
persones relacionades perquè procedeixin a la renovació de la
inscripció en el padró municipal. Aquesta renovació podeu fer-la
efectiva mitjançant la presentació en l'Ajuntament del document de
renovació.

En cas que no presenteu a l'Ajuntament la documentació
esmentada abans del dia assenyalat en la data de caducitat de la
inscripció, es produirà la caducitat de la vostra inscripció al padró
d'habitants i, en conseqüència, la baixa de l'esmentat padró.

Vilabella, 9 de març de 2006. --- El tinent d'alcalde, Anselm
Aguadé i López.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

2006/3396 – TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

Sala Social

Edicto

En el rollo de Sala núm. 4987/2005, en materia de Recurso de
suplicación, formados a instancias de JOAQUÍN GARCÍA
DOMÍNGUEZ contra Tesoreria General de la Seguridad Social,
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TARRAGONA,
MÚTUA UNIVERSAL MUGENAT y ARKIN'S OBRAS Y SERVICIOS,
S.L., la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
dictó la siguiente resolución:

“ILMO. SR. GREGORIO RUIZ RUIZ
ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL
ILMO. SR. SALVADOR VÁZQUEZ DE PARGA Y CHUECA
En Barcelona a 8 de marzo de 2006
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 2063/2006

En el recurso de suplicación interpuesto por JOAQUÍN GARCÍA
DOMÍNGUEZ frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Tarragona
de fecha 9-12-2004 dictada en el procedimiento Demandas n.º
565/2002 y siendo recurrido/a Tesoreria General de la Seguridad
Social, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TARRAGONA, MÚTUA UNIVERSAL MUGENAT y ARKIN'S OBRAS Y
SERVICIOS, S.L. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Salvador
Vázquez de Parga y Chueca.

FALLAMOS
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Don

Joaquín García Domínguez contra la sentencia dictada el 9 de
diciembre de 2004 por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Tarragona
en el proceso 565/2002, confirmamos dicha resolución.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la
Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los
diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en
los números 2 y 3 del Artículo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará

unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspon-
diente libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

Publicación. --- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en
el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente,
de lo que doy fe”.

Y a fin de que sirva de notificación a ARKIN´S OBRAS Y
SERVICIOS S.L., que tuvo su último domicilio en 43860-L´AMETLLA
DE MAR (TARRAGONA) , URB. TRES CALES- ZONA COMERCIAL-
NUM. 13, expido este edicto.

Barcelona, a dieciséis de marzo de dos mil seis. --- LA SECRE-
TARIA JUDICIAL DE SALA (ilegible).

2006/3261 – TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera

Anuncio

Por medio del presente se hace saber: que en esta Sala y Sección
se siguen autos de recurso contencioso administrativo bajo el número
215/2006 interpuesto por RA Hoteles SA, contra Ajuntament del
Vendrell, sobre resolución del Ayuntamiento de El Vendrell (Tarragona)
en sesión del 15-12-2005 contra ordenanza fiscal n.º 10 por “Taxa
per recollida d’escombraries” BOP de Tarragona n.º 295 de 27-12-
2005.

Con este anuncio de interposición se concede un plazo de
quince días para la personación en legal forma ante este Tribunal de
aquellos que puedan tener interés legítimo en sostener la conformidad
a Derecho de la disposición general antes referida.

Barcelona, 27 de febrero de 2006. --- El secretario (ilegible).

2006/3317 – TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

Edicto 

EL INFRASCRITO SECRETARIO de la Sección Cuarta de la Sala
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de
Cataluña.

Hace saber: que por ENRIC GONZALEZ BAIXAULI se ha inter-
puesto recurso contencioso administrativo al cual le ha correspondido
el número 1005/05, contra DIPUTACIÓN DE TARRAGONA, que
versa sobre RESOLUCIÓN ACUERDO PLENARIO DE 29/04/05
POR EL QUE SE APROBÓ DE MANERA DEFINITIVA EL PLAN DE
OCUPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE TARRAGONA 2004-2007.

Lo que se hace público para que, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley reguladora de la Jurisdicción. Sirviendo la publi-
cación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo
favor deriven derechos del propio acto administrativo recurrido y así
mismo, a las que puedan tener interés directo profesional o
económico en el asunto, para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones hasta el momento en que
hayan de ser emplazados para contestar la demanda, a fin de
sostener la conformidad a derecho del acto, disposición o conducta
impugnados, rechazándose toda personación que pretenda cues-
tionar la legalidad de la resolución recurrida.

Barcelona, a catorce de marzo de dos mil seis. --- El secretario
(ilegible).
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