
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

10 / 8 / 2007Núm. 191 / Pàg. 70

Les Franqueses del Vallès, 24 de juliol de
2007.

L�Alcalde, Francesc Torné i Ventura.

022007022336
A

Gelida

EDICTE SOBRE APROVACIÓ INICIAL
D�UN PLA PARCIAL URBANÍSTIC

El Ple de l�Ajuntament de Gelida, en sessió
de data 31 de juliol de 2007, va adoptar l�a-
cord d�aprovar inicialment i sotmetre a infor-
mació pública el Pla Parcial Urbanístic del
Sector Can Joncoses, redactat per l�arquitecte
Mònica Ferran Astica.

L�expedient s�exposa al públic per termini
d�un mes mitjançant la inserció de l�anunci
corresponent al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA, al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, als diaris �La Vanguardia� i �el Perió-
dico�, i al tauler d�anuncis de la casa consis-
torial. Durant aquest termini es poden forma-
litzar, davant l�Ajuntament, les al·legacions,
observacions o suggeriments que es conside-
rin oportunes.

Gelida, 1 d�agost de 2007.
L�Alcalde, Lluís Valls i Comas.

022007022717
A

Gelida

EDICTE

Finalitzat el període d�admissió de sol·lici-
tuds per participar al procés selectiu per a la
provisió de dues vacants d�agent de la policia
local per mobilitat horitzontal, d�acord amb
les bases reguladores del procés, per part de
l�alcaldia ha estat aprovada la llista provisio-
nal d�admesos i exclosos així com la designa-
ció del Tribunal i dates de les proves selecti-
ves, mitjançant decret de data 3 d�agost de
2007, que es transcriu a continuació:

�RESOLUCIÓ D�ALCALDIA NÚM. 268/2007

Aprovades les bases que han de regir el
procés selectiu per cobrir dues vacants d�a-
gent de la policia local, mitjançant concurs
de mobilitat horitzontal, publicades al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i Boletín Oficial
del Estado, i havent expirat el termini de pre-
sentació de sol·licituds.

D�acord amb la base 9ª de les aprovades,
reguladores del procés selectiu, i d�acord
amb l�art. 72 i 78 del Reglament del Personal
al servei dels ens locals, l�Alcalde de la Cor-
poració ha dictat la següent:
Resolució

Primer. - Aprovar la llista provisional d�ad-
mesos i exclosos dins del procés selectiu per
proveir dues vacants d�agent de la policia
local per concurs de mobilitat horitzontal:

Admesos
Martín Ordóñez, Diego, amb DNI núm.

33.988.812-X.
Roca Martí, Albert, amb DNI núm.

77.608.335-X.
Exclosos

Cap.
Segon. - Determinar, d�acord amb les

bases reguladores, que els interessats dispo-
sen d�un termini de deu dies, a comptar de la
publicació d�aquesta llista al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, per tal d�efec-
tuar les reclamacions pertinents, amb el
benentès que, de no efectuar-se reclama-
cions, la llista esdevindrà definitiva.

Tercer. - Designar el tribunal qualificador
de les proves a realitzar pels aspirants a les
vacants convocades, d�acord amb el següent:

President:
Titular: Lluís Valls i Comas, Alcalde-Presi-

dent.
Suplent: Josep Muniente Miras, Primer

Tinent d�Alcalde.
Secretari:
Titular: Mª José Gracia Becerril, Secretària

accidental de la Corporació.
Suplent: Mª del Carme Viaplana Ferran,

funcionària de la Corporació.
Vocals:
El Regidor delegat de seguretat ciutadana:
Titular: Carles Arranz Barquet, Tinent d�Al-

calde, delegat per l�Alcaldia.
Suplent: Joan Sayol Almuzara, Regidor de

Joventut.
El Cap del cos de la Policia Local:
Titular: Josep Lluís Rodríguez Garcia.
Suplent: Reyes Fàbregas Estévez, Agent de

la Policia Local.
Un Tècnic designat per la Corporació:
Titular: Maite Claramunt Comas, tècnic de

la Corporació.
Suplent: Jordi Montells Bartrolí, tècnic de

la Corporació.
Representant de la Direcció General de

Seguretat Ciutadana:
Titular: Manel Rodríguez López.
Suplent: Àngel Pérez Ampuy.
Representant de l�Escola de Policia de

Catalunya:
Titular: Eduard Marcó Alberti.
Suplent: Joan Ramon Fabra Aymerich.
Membre del Comitè del Personal Funcio-

nari:
Titular: Marta Ranz Zanuy, agent de la

policia local.
Suplent: Albert Prats Tarsà, funcionari de

la Corporació.
Quart. - Determinar que la prova corres-

ponent al psicotècnic tindrà lloc el dia 3 de
setembre de 2007, a les 9 hores, a la Direc-
ció General de Policia de la Generalitat de
Catalunya, situada a la Travessera de les
Corts, 321, de Barcelona (els aspirants hau-
ran d�anar amb el DNI).

Cinquè. - Determinar que la resta de pro-
ves es realitzaran el dia 13 de setembre de
2007, a les 10 hores, a les oficines munici-
pals, situades a la Plaça de la Vila, 12 de
Gelida.

Sisè. - Notificar aquesta Resolució als inte-
ressats per al seu coneixement i als efectes
escaients.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, davant
meu la Secretària accidental. Certifico.�

Els interessats disposen d�un termini de
deu dies, a partir de la publicació d�aquest
edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per
efectuar les esmenes i reclamacions perti-
nents. Si no es formulen reclamacions, la llis-
ta provisional esdevindrà definitiva sense
necessitat d�adoptar una ulterior resolució.

Gelida, 6 d�agost de 2007.
L�Alcalde, Lluís Valls i Comas.

022007023129
A

Gelida

EDICTE

Finalitzat el període d�admissió de sol·lici-
tuds per participar al procés selectiu per a la
provisió de dues vacants d�agent de la policia
local, mitjançant concurs oposició lliure, d�a-
cord amb les bases reguladores del procés,
per part de l�alcaldia ha estat aprovada la llis-
ta provisional d�admesos i exclosos, mit-
jançant decret de data 3 d�agost de 2007,
que es transcriu a continuació:

�RESOLUCIÓ D�ALCALDIA NÚM. 267/2007

Aprovades les bases que han de regir el
procés selectiu per cobrir dues vacants d�a-
gent de la policia local, mitjançant concurs
oposició lliure, publicades al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya i Boletín Oficial del Estado, i
havent expirat el termini de presentació de
sol·licituds.

D�acord amb la base 3ª de les aprovades,
reguladores del procés selectiu, i d�acord
amb l�art. 72 i 78 del Reglament del Personal
al servei dels ens locals, l�Alcalde de la Cor-
poració ha dictat la següent:
Resolució

Primer. - Aprovar la llista provisional d�ad-
mesos i exclosos dins del procés selectiu per
proveir dues vacants d�agent de la policia
local per concurs oposició lliure:
Admesos

Álvarez Santiago, Esther amb DNI num
52.424.546-W.

Bruna Pages, Pedro amb DNI núm
77.114.463-V.

Caceres Rodríguez, Francisco Javier amb
DNI núm 46.797.550-W.

Coronado Calderón, Gloria amb DNI
núm. 79.281.026-A.

Cortés Pérez, Ismael amb DNI núm.
47.607.634-A.

De Diego Mengual, Marc amb DNI núm.
47.660.127-X.

Espejo Delgado, Fernando Ramon amb
DNI núm. 52.910.053-W.

Guirao Benajes, Daniel amb DNI núm.
46.706.392-Q.

Infantes Maniviesa, Enrique amb DNI
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núm. 46.761.287-X.
Lladó Manzano, Francisco amb DNI núm.

46.764.378-L.
López Gil, Xavier amb DNI núm.

45.472.563-E.
Lozano Montero, Oscar amb DNI núm.

46.780.316-H.
Mansilla Bayona, Juan Antonio amb DNI

núm. 46.750.726-Y.
Martínez Arcas, Alfons amb DNI núm.

38.438.908-C.
Migueles Garcia, Luis Miguel amb DNI

núm 77.631.086-Z.
Munté Delgado, Josep Miquel amb DNI

núm. 39.893.735-M.
Ortega Serrano, Carlos amb DNI núm.

47.784.592-E.
Parera González, Ramses amb DNI núm.

79.285.335-B.
Pascual Guirado, David amb DNI núm

52.305.884-C.
Plaza Lara, Sergio amb DNI núm

39.737.279-H.
Reguera Garcia, Eduardo amb DNI núm.

46.733.569-F.
Rodríguez Bros, Salvador amb DNI núm.

45.495.268-A.
Sánchez Garcia, Daniel amb DNI núm.

46.458.432-L.
Sonet Valero, Oscar amb DNI núm.

39.724.999-C.
Vela Cambronero, Maria Asunción amb

DNI núm. 77.308.610-K.
Yeste De Pablo, Antonio Javier amb DNI

núm. 79.282.143-Q.
Exclosos

Cap.
Segon. - Determinar, d�acord amb les

bases reguladores, que els interessats dispo-
sen d�un termini de deu dies, a comptar de la
publicació d�aquesta llista al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, per tal d�efec-
tuar les reclamacions pertinents, amb el
benentès que, de no efectuar-se reclama-
cions, la llista esdevindrà definitiva.

Tercer. - Designar el tribunal qualificador
de les proves a realitzar pels aspirants a les
vacants convocades, d�acord amb el següent:

President:
Titular: Lluís Valls i Comas, Alcalde-Presi-

dent.
Suplent: Josep Muniente Miras, Primer

Tinent d�Alcalde.
Secretari:
Titular: Mª José Gracia Becerril, Secretària

accidental de la Corporació.
Suplent: Mª del Carme Viaplana Ferran,

funcionària de la Corporació.
Vocals:
El Regidor delegat de seguretat ciutadana:
Titular: Carles Arranz Barquet, Tinent d�Al-

calde, delegat per l�Alcaldia.

Suplent: Joan Sayol Almuzara, Regidor de
Joventut.

El Cap del cos de la Policia Local:
Titular: Josep Lluís Rodríguez Garcia.
Suplent: Reyes Fàbregas Estévez, Agent de

la Policia Local.
Un Tècnic designat per la Corporació:
Titular: Maite Claramunt Comas, tècnic de

la Corporació.
Suplent: Jordi Montells Bartrolí, tècnic de

la Corporació.
Representant de la Direcció General de

Seguretat Ciutadana:
Titular: Manel Rodríguez López.
Suplent: Àngel Pérez Ampuy.
Representant de l�Escola de Policia de

Catalunya:
Titular: Joan Ramon Fabra Aymerich.
Suplent: Eduard Marcó Alberti.
Quart. - Determinar que la prova corres-

ponent al psicotècnic tindrà lloc el dia 3 de
setembre de 2007, a les 9 hores, a la Direc-
ció General de Policia de la Generalitat de
Catalunya, situada a la Travessera de les
Corts, 321, de Barcelona (els aspirants hau-
ran d�anar amb el DNI).

Cinquè. - Determinar que la prova corres-
ponent a l�aptitud física tindrà lloc el dia 12
de setembre de 2007, a les 10 hores, a les
oficines municipals situades a la Casa de la
Vila, 12 de Gelida.

Sisè. - Determinar que la prova de català i
la prova cultural es realitzaran el dia 13 de
setembre de 2007, a les 10 hores, a les ofici-
nes municipals situades la Casa de la Vila, 12
de Gelida

Setè. - Notificar aquesta Resolució als inte-
ressats per al seu coneixement i als efectes
escaients.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, davant
meu la Secretària accidental. Certifico.�

Els interessats disposen d�un termini de
deu dies, a partir de l�endemà de la publica-
ció d�aquesta llista al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, per efectuar les reclamacions per-
tinents. Si no es formulen reclamacions, la
llista provisional esdevindrà definitiva sense
necessitat d�adoptar una ulterior resolució.

Gelida, 6 d�agost de 2007.
L�Alcalde, Lluís Valls i Comas.

022007023128
A

La Granada

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 27 de juliol de 2007, va aprovar defini-
tivament el projecte de Reparcel·lació del Pla
Parcial Industrial de �La Teuleria�, així com

el projecte d�urbanització del mateix àmbit.
Contra aquest acte, que és definitiu en via

administrativa, podeu interposar directament
recurs contenciós- administratiu davant els
Jutjats del Contenciós-Administratiu de la
Província de Barcelona, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent a la
recepció de la notificació de l�acord.

Tanmateix, i d�acord amb el que estableix
l�art. 116 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Admi-
nistratiu Comú, existeix la possibilitat de
�amb caràcter potestatiu i previ a l�esmenta-
da via judicial- interposar recurs de reposició
que preveu l�esmentat precepte, recurs, que
de ser utilitzat, haurà de presentar-se davant
el mateix òrgan que l�hagi dictat, per escrit i
en el termini d�un mes comptat des del dia
següent a la notificació de l�acord.

Contra la resolució, expressa o presumpta,
del recurs de reposició no es podrà interposar
de nou aquest recurs, sinó, si s�escau, direc-
tament recurs contenciós-administratiu
davant els Jutjats Contenciós Administratiu de
la província de Barcelona, en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de
la notificació de la resolució, si aquesta fos
expressa; si no fos expressa, el termini per
interpolar el recurs contenciós serà de sis
mesos, a comptar des del dia següent a
aquell en què el recurs de reposició s�hagi
d�entendre presumptament desestimat.

No obstant, podreu interposar-ne qualse-
vol altre si ho considereu convenient.

La Granada, 31 de juliol de 2007.
L�Alcalde-President, Joan Cols Canals.

022007022456
A

Malgrat de Mar

ANUNCI

Per Decret d�alcaldia 2007/2069, de data
27 de juliol de 2007, s�ha declarat aprovat
definitivament el projecte executiu de �Pre-
fectura de la Policia Local�, redactat per l�ar-
quitecte Joaquim Chacopino Pla, amb un
pressupost de contracta de 3.860.247,37
EUR, IVA inclòs.

El que es publica de conformitat amb l�ar-
ticle amb l�article 38.2 del Decret 179/1995,
pel qual s�aprova el reglament d�Obres, Acti-
vitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.

Malgrat de Mar, 30 de juliol de 2007.
L�Alcaldessa, Conxita Campoy i Martí.

022007022395
A




