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Administració Local

pugui exercitar el que s'estimi procedent, de
conformitat amb el que disposa l'article 58.2
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Jorba, 9 d'octubre de 2008.
L'Alcalde, Josep Maria Palau Arnau.
022008028879
A

Nº§ MATRÍCULA§MARCA I MODEL§ DIPÒSIT§

CAUSA#

8§
GI-0156-AF§
9§
B-0824-OJ§
CICLOMOTORS#

PEUGEOT 309§
VW GOLF 2.0§

PÀRKING POMAREDA§
PÀRKING POMAREDA§

ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#

1§
2§
3§
4§

YAMAHA YH50§
HONDA SCOOPY§
DAELIM S-FIVE§
YAMAHA CY50R§

PÀRKING POMAREDA§
PÀRKING POMAREDA§
PÀRKING POMAREDA§
PÀRKING POMAREDA§

ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#

C-3407-BBS§
C-6283-BKD§
C-5130-BPZ§
C-7438-BKM§

Malgrat de Mar, 28 d'octubre de 2008.
L'Alcaldessa, Conxita Campoy i Martí.
022008029148
A

Malgrat de Mar
ANUNCI

Malgrat de Mar

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 de maig de 2008, va acordar
aprovar definitivament el "Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació 3 Manuel de
Falla 2" presentat pel Sr. Jean Tavernier en
representació de Premier España, S.A.
La Junta de Govern Local en sessió del dia
16 d'octubre de 2008, ha resol acceptar la
substitució de la garantia de l'aval del 12%
del cost de les obres d'urbanització del PA-3
Manuel de Falla-2, requerit a Premier España,
S.A., per acord de la Junta de Govern Local
de data 22-5-2008, per l'afecció registral al
100% de les despeses d'urbanització imputada a la finca edificable resultant d'aquesta
reparcel·lació, de conformitat amb el que
preveu l'art. 161 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'Urbanisme.
Malgrat de Mar, 24 d'octubre de 2008.
L'Alcaldessa, Conxita Campoy i Martí.

ANUNCI

022008028976
A

Malgrat de Mar
EDICTE DE NOTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l'article 59.4 di 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i havent estat intentada la
notificació individual, sense que hagi estat
possible practicar-la, se cita als titulars dels
vehicles que tot seguit es relacionen, per a
què en el termini de vuit dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació d'aquest anunci, compareguin a la Prefectura de
la Policia local de Malgrat de mar, situada al
carrer Can Felicano, s/n de Malgrat de Mar,
per a poder ser notificats reglamentàriament.
En cas de no comparèixer en el termini i
lloc assenyalat la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del mateix.
Nº§ MATRÍCULA§MARCA I MODEL§ DIPÒSIT§

CAUSA#

TURISMES#
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

B-6363-OP§
2575-DFV§
M-9416-TV§
B-0171-NN§
L-0931-V§
GI-7928-AV§
1149-CGC§

SEAT CORDOBA§
VOLVO VOLVO§
SEAT TOLEDO§
METALL CRI, SL§
RENAULT 19§
BMW 320§
FIAT PUNTO§

PÀRKING COMERÇ§
PÀRKING POMAREDA§
PÀRKING COMERÇ§
PÀRKING POMAREDA§
PÀRKING POMAREDA§
PÀRKING POMAREDA§
PÀRKING POMAREDA§

ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#
ABANDONAMENT#

Vist l'expedient per a la provisió d'una
plaça d'auxiliar tècnic d'activitats turístiques,
amb categoria assimilada al grup C2, mitjançant concurs-oposició lliure, amb un
període de dedicació professional de sis
mesos.
Vistes les Bases Comuns dels processos
selectius de les vacants incloses a l'Oferta
Pública d'Ocupació pel 2008, aprovades per
acord de la Junta de Govern Local de
21.02.2008 i publicades íntegrament en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 55, de
04.03.2008.
Vist l'acord del mateix òrgan, de
07.08.2008, d'aprovació de les Bases específiques per a la provisió de la plaça de
referència, publicades íntegrament en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 195. Un
extracte de la convocatòria de referència ha
estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5206,
d'01.09.2008 i en el Boletín Oficial del Estado núm. 213, de 03.09.2008 (obrint-se el termini per a la presentació d'instàncies).
Vistes les instàncies presentades, aquesta
Alcaldia, resolc:
Primer. - Declarar provisionalment exclosos i admesos, als següents aspirants:
Admesos
- Robres Ramon, Marina
- Aubanell Vices, Mª Concepció
- Buixeda Verdaguer, Mª Mercè
Exclosos
- Vilardell Casellas, Núria. No aporta:
- Còpia del DNI.
- Titulació acadèmica exigida.
- Pagament de les taxes d'exàmens.
Segon. - Nomenar el Tribunal Qualificador
que ha de jutjar i decidir el present procés
selectiu:
Presidenta: Titular: Carme González Valle,
cap de l'Àrea de Serveis Personals. Suplent:
Ramon Boada Oliveras, cap de l'Àrea de Serveis Econòmics.
Vocals (a proposta de l'EAPC) Titular: Jordi
Bonet Bruguera. Suplent: Francesc Simona
Altimir.
(Un funcionari i un tècnic expert): Titular:
Joan Carles Nonell i Sendrós i Ester Gil
Mateu. Suplents: Mª José Ulla i Fernández i
Josep Garriga Nualart.
Secretari: Titular: Salvador Serra Tarrés.

Suplent: Àngel del Rey Morris.
Tercer. - Fixar com a data de constitució
del Tribunal Qualificador: Dimecres, 3 de
desembre, a les 9 del matí.
El mateix dia 03.12.2008, a les 9 hores, es
realitzarà la prova de català als aspirants que
no han acreditat el nivell exigit a les Bases de
referència, i que es relacionen a continuació:
- Vilardell Casellas, Núria (en cas que subsani les deficiències).
- Aubanell Vives, Mª Concepció.
- Buixeda Verdaguer, Mª Mercè.
Al mateix dia, 03.12.2008, a les 11 hores,
es convocaran als aspirants, per desenvolupar la resta de les proves selectives.
El lliurament del treball es pot realitzat,
(mitjançant ofici al registre general) fins el 17
de novembre d'enguany (un total de set
exemplars)
Quart. - Atorgar als aspirats presentats un
període de quinze dies hàbils per a possibles
reclamacions vers al Tribunal Qualificador, a
la relació d'aspirants o a la data per a la realització de les proves selectives.
En el cas que no es presenti cap reclamació ni al·legació al contingut del paràgraf
anterior, s'entendran aprovades definitivament de forma tàcita, sense necessitat d'adoptar un nou acord exprés.
Cinquè. - Atorgar als aspirants declarats
provisionalment exclosos un termini de deu
dies, als efectes d'esmenar o subsanar les
deficiències detectades, de conformitat amb
les Bases reguladores.
Sisè. - Fer pública la present resolució,
mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, i al Taulell d'Edictes de l'Ajuntament (o a la pàgina de l'Ajuntament,
www.ajmalgrat.cat).
Malgrat de Mar, 28 d'octubre de 2008.
L'Alcaldessa, Conxita Campoy i Martí.
022008029178
A

Manlleu
ANUNCI
Anunci sobre adjudicació provisional de
contracte administratiu.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Manlleu.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Àrea de Serveis Territorials.
c) Número d'expedient: 357/2008.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Execució obres.
b) Descripció de l'objecte: L'execució de
l'obra municipal ordinària "Urbanització de
la plaça dels Àlbers, 1a fase".
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
4. Pressupost base de licitació
103.059,48 EUR (sense IVA).

