
Calafell, 24 de febrer de 2010. --- La tinent d’alcalde, M. Teresa
Cumplido Mancebo.

2010/3175– AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte

En data 18-12-09, l’Ajuntament Ple va aprovar inicialment la
modificació de l’artl. 4 dels estatuts de l’EPEL INGESOL i atès que no
s’han presentat al·legacions l’acord ha esdevingut definitiu en virtut
del procediment previst a l’art. 65.1 del Decret 179/1995, de 13
de juny, ROAS.

Es publica el text íntegre de la modificació, que és el següent:

- Modificar l’rtl. 4 dels estatuts de l’EPEL INGESOL, afegint
l’apartat:
k) La gestió de serveis de qualsevol naturalesa que

l’Ajuntament cregui oportú

La resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la publicació del present edicte.

No obstant això, es pot exercitar qualsevol altre recurs que
s’estimi procedent, d’acord amb allò que disposa l’art. 58.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

Cambrils, 1 de març de 2010. --- L’alcalde, Robert Benaiges
Cervera.

2010/3217 – AJUNTAMENT DE CREIXELL

Anunci

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 febrer de
2010, va aprovar el projecte de condicionament del parc infantil situat
al carrer Girona amb carrer Països Catalans” de Creixell, redactat pels
Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost d’execució per
contracta de 57.623,88 i, desglossat en: 49.675,76 i més el 16%
d’IVA: 7.948,12 i.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el 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 el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Creixell, 4 de març de 2010. --- L’alcalde, Teodoro Fuster Cortés.

2010/3026 – AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Edicte

Havent-se aprovat per la Junta de Govern Local en la seva sessió
de data 2 de març d'enguany, el padró de l'impost de vehicles de
tracció mecànica per a 2010, segons es detalla seguidament:

DESCRIPCIÓ PADRÓ IMPORT
Impost de vehicles de tracció mecànica 941.734,14 euros
IMPORT TOTAL PADRÓ IMPOST VEHICLES 941.734,14 euros

Exposar al públic per un termini de QUINZE (15) dies per tal que
es puguin presentar reclamacions que es creguin oportunes.

Així mateix es fa públic que les dates de cobrament en període
voluntari seran des del dia 15 de març fins al 17 de maig de 2010,

ambdós inclosos, i la data de cobrament dels rebuts domiciliats el 15
d’abril de 2010.

Deltebre, 2 de març de 2010. --- L'alcalde, Gervasi Aspa
Casanova.

2010/3205– AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Anunci

Vista la impossibilitat de practicar el tràmit de notificació del Decret
de l’Alcaldia núm. 0276/10 de data 3 de març de 2010, atès que
mercantil BISMEL PROCON, SA, figura com a desconeguda. El decret
que es pretén notificar es de requeriment a BISMEL PROCON, SA, de
realització d’obres d’urbanització al parc infantil ubicat a c. Estació/c.
Perelló el qual resol el següent: 

1. Requerir a la mercantil BISMEL PROCON, SA, per tal que
executi les obres obligades mitjançant el conveni de gener de
2007 subscrit amb l’Ajuntament de Deltebre i aprovat
mitjançant Junta de Govern Local de data 25 de gener de
2007 consistents en remodelació de parc infantil ubicat al c.
Perelló/c. Estació, d’acord amb la proposta presentada en
data 25 de maig de 2006, adjunta al mateix conveni, així
com les obres d’urbanització referents al c. Perelló, 18-20 que
corresponen a la llicència d’obres atorgada per decret núm.
0243/07, de 23 de gener de 2007, en el termini improrro-
gable de 15 dies naturals. Aquest termini es comptarà a partir
del moment en que aquesta resolució tingui caràcter definitiu
en via administrativa, en els termes que s'expressen en el punt
tercer d’aquesta resolució.

2.Advertir a la mercantil que transcorregut aquest termini sense
haver realitzat les esmentades obres:
- S’executaran les obres d’urbanització o remodelació del

parc infantil ubicat al c. Perelló, 18-20 de Deltebre, d’acord
amb el conveni aprovat per la Junta de Govern Local de
data 25 de gener de 2007, subscrit pel Sr. SAQIB TAHIR
representant de la mercantil Bismel Procon, SA, amb NIF
A62975867 i l’Ajuntament de Deltebre amb càrrec al xec
bancari núm. 9.325.232-3 i amb codi d’identificació
7561-1 del Banc Santander Central Hispano que té un
import de 20.068,00 euros, i el qual va estar dipositat a
aquest Ajuntament per garantir la realització de les esme-
tades obres al parc infantil del c. Perelló, 18/20 de
Deltebre. 

- S’executarà sense cap tràmit més, l’aval bancari núm.
00152386 del Registre Especial d’Avals de la Caixa de
Catalunya, de data 10 de gener de 2007, emès per
garantir les obres d’urbanització per la construcció d’un
edifici al c. Perelló, 18-20 de Deltebre, llicència atorgada
per Decret núm. 0243/07, de 23 de gener de 2010 a
BISMEL PROCON, SA, i es realitzarà l’execució subsidiària
de les mateixes per part de l’Ajutament.

3.Atorgar a la mercantil BISMEL PROCON, SA, un termini de
deu dies d'audiència en l'expedient, a efectes que, en relació
amb aquest, pugui formular al·legacions, i/o presentar quants
documents o justificacions estimi pertinents en defensa dels
seus drets. 
Aquest termini es comptarà a partir del dia següent a la
recepció de la notificació d'aquesta resolució, que no serà
definitiva en via administrativa, tenint mentre tant caràcter de
mera proposta de resolució, fins que transcorri el termini
concedit per efectuar al·legacions sense que s'hagin presentat
o, en el cas que s'hagin presentat, fins el dia següent a la
recepció de la notificació del decret d'aquesta Alcaldia pel
qual es resolguin. 

4.Comunicar aquesta resolució a la persona interessada per al
seu coneixement i efectes escaients.
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