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EXP. MATRÍCULA MARCA UBICACIÓN F. ABAND. TITULAR/PROP.

373/06 A-5609-BK FIAT UNO CAMI BOTA, S/N 26-07-06 DESCONOCIDO
374/06 A-2249-DU OPEL KOMBO CAMI DE DENIA S/N 01-07-06 DESCONOCIDO
375/06 A-3545-EB DAEWO LANOS C/ ANDROMEDA, S/N 31-05-06 DESCONOCIDO
376/06 A-1399-CN SEAT TERRA C/ MELO, S/ N 31-05-06 DESCONOCIDO
377/06 1190-CSF OPEL OMEGA C/ JALON, 3 09-08-06 DESCONOCIDO
378/06 A-9684-DM RENAULT TW. C/ JALON, 6-C 09-08-06 DESCONOCIDO
379/06 Z-7202-N B. M. W. 525 I C/ JALÓN, 6-C 09-08-06 DESCONOCIDO
380/06 7417-CZD ALFA ROMEO C/ JALON, 6-C 09-08-06 DESCONOCIDO
381/06 A-9424-DB OPEL CORSA AV. C. TORRES, 45 09-08-06 DESCONOCIDO
382/06 A-3945-CT FIAT CINQUEC. AV. RAMON ORT.,20 09-08-06 DESCONOCIDO
383/06 1593-BPB VW. CARABELL C/ BENICADIM, 1 09-08-06 DESCONOCIDO
384/06 PM-2938-BW SEAT TERRA EXPL. RASET, 16 14-07-06 DESCONOCIDO
385/06 A-7962-EK B.M.W. 325 I C/ TULIPA, 25 14-08-06 DESCONOCIDO
386/06 A-7041-BU FIAT TEMPRA POLIG. S. CARLOS 14-08-06 DESCONOCIDO
387/06 AN-842-HM FIAT BRAVO CAMI POU M. S/N 14-08-06 DESCONOCIDO
388/06 CS-8045-N ROVER 216 E CAMI REGATXO S/N 14-08-06 DESCONOCIDO
389/06 B-4252-KB CITROEN C15 AV. DEL MAR, S/N 14-08-06 DESCONOCIDO
390/06 A-7989-AZ FURG. NISSAN C/ LES ERES, S/N 14-08-06 DESCONOCIDO
391/06 A-7695-CL SEAT PANDA C/ BISBE HERVÁS, 16 14-08-06 DESCONOCIDO
392/06 A-6895-EH FIAT SEICENTO CV-725 (BERTOM.) 14-08-06 DESCONOCIDO
393/06 A-4424-BF OPEL KADETT CV-725 (SPRINTER) 14-08-06 DESCONOCIDO
394/06 GR-9666-Z SEAT TOLEDO CV-725 (SPRINTER) 14-08-06 DESCONOCIDO
395/06 A-9455-CT FORD MONDEO CV-725 (SPRINTER) 14-08-06 DESCONOCIDO
396/06 4216 WE 30 FORD TRANSIT POLIG. JUYARCO 14-08-06 DESCONOCIDO
397/06 935 FRY TOYOTA CAMRY CAMI CEMENTERI 14-08-06 DESCONOCIDO
398/06 M-3468-VU CHRYSLER NEON CAMI CEMENTERI 14-08-06 DESCONOCIDO
399/06 M-9214-VB CHRYSLER VISION C/ MIRAFLOR, 9 14-08-06 DESCONOCIDO
400/06 YY-36-NG OPEL KADET P. SAN JUAN S/N 14-08-06 DESCONOCIDO
401/06 A-3750-AV OPEL KADET P. SAN JUAN, S/N 14-08-06 DESCONOCIDO
402/06 V-0849-CW VOLKSW. GOLF P. SAN JUAN, S/N 14-08-06 DESCONOCIDO
403/06 A-8092-CP FIAT CINQUEC. P. SAN JUAN, S/N 14-08-06 DESCONOCIDO
404/06 SIN PLACAS FORD MONDEO DEPOSITO VEHIC. 10-08-06 DESCONOCIDO
405/06 DENIA 1073 CICLOM. DERBI DEPOSITO VEHIC. 09-08-06 DESCONOCIDO
406/06 5075-DBY CITROEN AX P. SALADAR, 114 10-08-06 DESCONOCIDO
407/06 C-4150-BJH CICLOM. PIAGGIO P. SALADAR, 120 10-08-06 DESCONOCIDO
408/06 V-6928-GF SEAT IBIZA AV. JOAN CHABAS, 5 10-08-06 DESCONOCIDO
409/06 V-9072-DM FIAT TEMPRA AV. JOAN CHABAS, 5 10-08-06 DESCONOCIDO
410/06 M-8815-IP SEAT IBIZA C/ 9 D’OCTUBRE, S/N 10-08-06 DESCONOCIDO
411/06 A-8555-CM SEAT IBIZA « « « (JUZGADOS) 10-08-06 DESCONOCIDO
412/06 SIN PLACAS REMOLQUE C/ AGRET, S/N (CDT) 10-08-06 DESCONOCIDO
413/06 SIN PLACAS CARAVANA C/ AGRET, S/N (CDT) 10-08-06 DESCONOCIDO
414/06 A-3680-DY VW. CARABELL C/ AGRET, S/N (CDT) 10-08-06 DESCONOCIDO
415/06 A-3728-BW FRD FIESTA CAMI POU MUNTANYA 10-08-06 DESCONOCIDO
416/06 4306-CBT PEUGEOT 205 C/ MOLL S/N 10-08-06 DESCONOCIDO
417/06 ZK-04905 OPEL KADET C/ AFRODITA S/N 07-08-06 DESCONOCIDO
418/06 1Z10172 MERCEDES C/ AFRODITA, S/N 07-08-06 DESCONOCIDO
419/06 A-2821-DB CITROEN BERLI. C/ AFORDITA, S/N 07-08-06 DESCONOCIDO
420/06 C-7387-BRD CICLOM. YAMAHA DEPOSITO VEHIC. 05-09-06 DESCONOCIDO
421/06 C-9275-BJH « PIAGGIO « « 23-08-06 DESCONOCIDO
422/06 C-8500-BNP « PEUGEOT C/ SANT NARCIS,5 23-08-06 DESCONOCIDO
423/06 A-1779-BV RENAULT 5 C/ ISAAC PERAL, S/N 06-09-06 DESCONOCIDO

Dénia, 11 de septiembre de 2006.
La Alcaldesa-Presidenta, Francisca-Rosa Viciano

Guillem. Ante mí el Secretario. Fulgencio Gimeno Arróniz.

*0625177*

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes en
materia de urbanismo que se indican y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante legal por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla, por causas no
imputables a este Ayuntamiento, se ponen de manifiesto,
mediante el presente Edicto que se encuentran pendientes
de notificar las siguientes resoluciones:

Don Pascual Guillen Agulló (Estim. Parcial rec. Rep.
orden ejecución 2/06).

Doña Carmen Campillo López (Aprob. M-4 Sector E-27
UE.1).

Doña María Antón Bernabeu (expediente Orden ejecu-
ción número 38/06).

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
relacionados deberán comparecer en el plazo de diez días
contados desde el siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas, en el Servicio de Urbanismo del
Ajuntament d´Elx, sita en calle Uberna, 1, para conocimiento
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

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 de vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Elche, 21 de septiembre de 2006.
El Tte. Alcalde de Urbanismo, Emilio Martínez Marco.

*0625178*

AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT

EDICTO

Por Vicente Atienza Gisbert, se ha solicitado Licencia
de Apertura para establecer la actividad de comercio menor
de materiales de construcción, mamparas y toldos.

Dicha actividad está emplazada en calle Cami de Reis,
número 13 bajo B.

Lo que se hace público por término de 20 días, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
artículo 2.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1989, de
2 de mayo, de Actividades Calificadas, a fin de que cuantos
lo consideren oportuno formulen las observaciones que
tengan por convenientes.

Finestrat, 25 de septiembre de 2006.
El Alcalde en funciones, Nadal Galiana Llorca.

*0625180*

AJUNTAMENT DE MURO DE L’ALCOI

ANUNCI

Mitjançant acord plenari de data 3 d’agost de 2006, ha
estat aprovada definitivament l’ordenança general de les
normes de funcionament de les borses de treball d’aquest
ajuntament, i no havent-se presentat cap reclamació contra
aquesta, queda definitivament aprovada, i es publica de
conformitat amb el que disposa l’art. 49 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que a
continuació es transcriu:

Normes de funcionament de les borses de treball.
Característiques generals.
Els contractes temporals o d’interinitat en llocs de treball

d’aquest Ajuntament de Muro de l’Alcoi es realitzaran mitjançant
les borses de treball constituïdes per a això d’acord amb els
criteris i normes de funcionament que s’exposen a continuació:

El citat personal se seleccionarà després d’anunci en la
premsa i mitjançant la comissió paritària (sindicats-corporació)
per a cada tipus de personal a fi de valorar l’experiència i la
idoneïtat dels sol·licitants, d’acord amb el barem establit en
el reglament o proves realitzades amb aquesta finalitat.

Incompatibilitats.
La persona contractada, durant l’acompliment temporal

en què estiga cobrint la plaça, no podrà compatibilitzar-ne
l’exercici amb un lloc de treball, càrrec o activitat en el sector
públic excepte en els casos excepcionals que preveuen les
disposicions vigents en matèria incompatibilitats.

Retribucions.
Al personal temporal li correspondran les retribucions

íntegres del lloc de treball per al qual haja sigut contractat,
sempre que la substitució corresponga a un lloc de treball
catalogat.

Règim jurídic.
El personal que siga contractat temporalment estarà

subjecte, mentre dure el contracte, al règim jurídic
corresponent.

Vinculació orgànica i funcional.
El personal contractat temporalment mantindrà la

vinculació orgànica i funcional corresponent al lloc de treball
per al qual haja sigut contractat.
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Caràcter temporal.
La vinculació temporal a l’Ajuntament de Muro de l’Alcoi

no atorgarà cap dret per a l’acompliment definitiu del lloc de
treball o preferència per a l’ingrés en l’organisme, sense
perjuí que els serveis prestats siguen valorats de conformitat
als barems de les fases de concurs de les corresponents
convocatòries per a la provisió definitiva de lloc de treball.

Règim de prestació de servei.
El règim de prestació de serveis serà indistintament de

matins, i/o vesprades, i/o nits, de dilluns a diumenge, segons
el lloc de treball per al qual haja sigut contractat.

Requisits comuns per a la inscripció en les borses de
treball per a totes les categories:

1. -
- Tindre la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de

qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o d’aquells
estats en què siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors,
en els termes previstos en la llei 17/1993, de 23 de desembre
que regula aquesta matèria, amb les modificacions introduïdes
per la Llei 55/1999, de 29 de desembre.

En el cas de contractes laborals, podran participar-hi, a
més dels anteriors, les persones estrangeres que es troben en
situació de legalitat a Espanya i que siguen titulars de
documentació que els habilite per a residir i poder accedir
sense limitacions al mercat laboral, tot això d’acord amb l’art.
10, de la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma
de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

- Tindre complits díhuit anys d’edat.
- No trobar-se inhabilitat per a l’acompliment de funcions

pública ni qualsevol de les administracions públiques o de la
Seguretat Social.

- Estar en possessió de la titulació corresponent per a
cada categoria, que s’aportarà en el moment de la sol·licitud
de conformitat amb el que estableix l’article 25 de la Llei 30/84,
de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, que serà:

Grup A: llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
Grup B: enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte

tècnic, formació professional de tercer grau o equivalent.
Grup C: batxiller superior, formació professional de

segon grau o equivalent, o tindre aprovada la prova d’accés
a la universitat per a majors de 25 anys.

Grup D: títol de Graduat Escolar, formació professional
de primer grau o equivalent.

Grup E: certificat d’escolaritat o equivalent.
2. No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació

física o psíquica que siga incompatible amb l’acompliment de
les funcions en els respectius llocs de treball.

3. No trobar-se afectat per cap incapacitat o
incompatibilitat d’acord amb el que estableix els articles
136.2 i 145 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril
i Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats.

Requisits específics.
1. Inscripció de la borsa de treball:
El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze

dies naturals des del següent a la publicació de cada
convocatòria de borsa al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Muro de l’Alcoi, i en els mitjans informatius de difusió de la
comarca.

2. Domicili a efectes de notificació:
El domicili que figure en la sol·licitud es considerarà

l’únic vàlid a efectes de notificacions, havent d’indicar-se, a
més, un número de telèfon per a rebre comunicacions, sent
responsabilitat exclusiva del sol·licitant els errors en la seua
consignació.

3. Exclusió per falsedat:
La consignació de dades falses en la instància, o la

falsedat de documentació aportada pels sol·licitants,
comportarà l’exclusió de la borsa de treball corresponent,
sense perjuí de les mesures legals que corresponguen.

Documentació a aportar junt amb la instància.
Junt amb la instància els sol·licitants hauran d’aportar

els documents següents:
- Documentació acreditativa de la titulació que els habi-

lita per a l’acompliment del lloc de treball que sol·liciten.

- Documentació acreditativa dels mèrits que el sol·licitant
fa valdre, d’acord amb el barem.

- Fotocòpia del D.N.I.
Les fotocòpies dels documents aportats al costat de la

instància hauran de presentar-se degudament compulsats.
Publicació.
Una vegada confeccionada la llista nominal de sol·licitants

ordenada de major a menor puntuació assignada, i si és
procedent, el motiu d’exclusió, es publicarà al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de Muro, durant un termini de 5 dies,
transcorreguts els quals passaran a ser llistats definitius,
després d’esmenar o no qualsevol impugnació que s’haguera
produït.

Comissió de baremació (Tribunal).
Composició:
La Comissió de Baremació estarà composta per:
- President: L’alcalde de l’Ajuntament o regidor en qui

delegue.
Vocals:
- El regidor de Personal d’aquest Ajuntament.
- Un vocal de cada grup polític que componen la

corporació municipal.
- Un membre d’un sindicat amb representació en

l’Ajuntament, nomenat pels delegats de personal.
- Secretari: el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue.
- Un tècnic designat per l’alcalde.
Funcions: li correspondrà la baremació de les sol·licituds,

d’acord amb el barem establit. Els acords es prendran per
majoria simple i s’alçarà acta de totes les sessions.

Funcionament de la borsa de treball:
Article 1r. Les distintes borses de treball que es confor-

men d’una convocatòria realitzada amb aquesta finalitat
d’acord amb la baremació establida en aquest reglament, el
resultat del qual donarà lloc a un ordre de puntuació.

Article 2n. Cada vegada que es cree una borsa de treball
de qualsevol categoria professional com a conseqüència
d’una oposició o concurs-oposició es configurarà una altra
borsa de treball i quedarà anul·lada l’anterior.

Article 3r. En cas d’empat en l’ordre de puntuació de la
borsa de treball, es donarà prioritat a la nota obtinguda en els
exercicis, si els hi haguera, i si no, per major puntuació en
cada apartat del barem pel seu ordre, i si persisteix l’empat
s’efectuarà un sorteig entre ells.

Article 4t. Quan es constituïsca una borsa de treball com
a conseqüència d’una oferta pública d’ocupació, tots aquells
que no hagen obtingut plaça i hagen superat les proves
selectives, ocuparan l’ordre en la bossa de major a menor
puntuació obtinguda.

Article 5é. Sempre que es convoque, cada categoria
professional tindrà una determinada borsa de treball.

Article 6é. Si en alguna categoria no quedara ningú
disponible en la borsa, es procedirà a una nova convocatòria
per a la seua creació.

Article 7é. Una persona pot estar inscrita en diverses
borses de treball simultàniament.

Article 8é. Si una persona està inscrita en diverses
borses i està contractada per una d’aquestes, no podrà optar
a un altre contracte de distinta categoria.

Article 9é. La renúncia o la no finalització d’un contracte
en el termini establit, suposarà el pas a l’últim lloc de la borsa
corresponent.

Una nova renúncia comportarà l’exclusió definitiva de la
borsa.

Article 10é. En qualsevol moment els representants
sindicals podran procedir a la comprovació que els contractes
es realitzen en l’ordre establit.

Article 11é. Els períodes de prova seran acords amb la
legislació vigent.

Article 12é. Els contractes o nomenaments d’interinitat
per substitució de treballadors amb reserva de lloc de treball,
i que per qualsevol circumstància el lloc es convertira en
vacant en la plantilla d’aquest ajuntament, continuarà ocupant-
la el mateix treballador després del canvi del contracte a
interinitat, fins que siga cobert per la corresponent oferta
d’ocupació pública, o aquesta s’amortitze.
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Article 13é. A la persona que se li cride per a un
contracte de treball disposarà de tres dies hàbils, o tan
prompte com siga possible, segons la urgència de la
contractació, per a presentar-se en el servei de personal de
l’Ajuntament. En el supòsit de no comparéixer, s’entendrà
que hi renuncia i per tant passarà al final de la borsa, a
excepció dels supòsits d’incapacitat temporal o maternal.

Article 14é. Qualsevol circumstància anòmala no pre-
vista en aquest reglament, haurà de ser resolta per la
Comissió Paritària:

Barem.
Serveis prestats:
Els serveis prestats es valoraran per cada mes treballat,

de la següent forma:
- En ajuntament i en la mateixa categoria en què se

sol·licite ocupació temporal: 0,30 punts.
- En altres administracions públiques i en la mateixa

categoria en què se sol·licite ocupació temporal: 0,20 punts.
- En institucions o empreses privades i en la mateixa

categoria en què se sol·licita ocupació temporal: 0,20 punts.
- En ajuntaments i en distinta categoria en què se

sol·licita ocupació temporal: 0,10 punts.
- (En els apartats anteriors la puntuació màxima serà de

10 punts).
- En el cas que el període de treball siga inferior al mes,

es calcularà a prorrata de la puntuació corresponent, calculant-
se com un mes de 30 dies.

Càrregues familiars:
- Per cada fill al seu càrrec menor de 18 anys o major

minusvàlid: 0,50 punts.
- Si el cònjuge es troba en la desocupació o és pensio-

nista per incapacitat permanent o invalidesa: 0,50 punts.
(La puntuació màxima per càrregues familiars serà de 2

punts).
- La minusvalidesa d’almenys un 33% del sol·licitant:

1 punt.
(La puntuació màxima per càrregues familiars serà de 3

punts).
Cursos.
Per cada curs directament relacionat amb el lloc en què

se sol·licita ocupació temporal:
Impartit per organismes de qualsevol de les

administracions públiques: estatal, autonòmica, provincial o
local:

- De duració de 10 a 30 hores lectives: 0,25 punts.
- De duració de 31 a 100 hores lectives: 0,50 punts.
- De duració de 101 a 150 hores lectives: 0,75 punts.
- De duració de 151 a 200 hores lectives: 1 punt.
- De duració de 201 a 250 hores lectives: 1,50 punts.
- De duració superior a 250 hores lectives 2.00 punts.
- (La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3

punts).
Impartits per organismes oficials distints dels anteriors:
- De duració de 10 a 30 hores lectives: 0,20 punts.
- De duració de 31 a 100 hores lectives: 0,30 punts.
- De duració de 101 a 150 hores lectives: 0,40 punts.
- De duració de 151 a 200 hores lectives: 0,50 punts.
- De duració de 201 a 250 hores lectives: 0,60 punts.
- De duració superior a 251 hores lectives: 0,70 punts.
- (La puntuació màxima per aquest apartat serà de 2

punts).
Per cursos impartits pel sol·licitant:
Per cursos relacionats amb la categoria en què se

sol·licita ocupació temporal:
Impartits per a organismes de qualsevol de les

administracions públiques: autonòmica, provincial o local:
- De duració de 0 a 5 hores lectives: 0,25 punts.
- De duració 6 a 10 hores lectives: 0,50 punts.
- De duració d’11 a 15 hores lectives: 0,75 punts.
- De duració 16 a 20 hores: 1 punts.
- De duració de 21 a 25 hores lectives: 1,50 punts.
- De duració de més de 25 hores lectives: 2 punts.
- (La puntuació màxima en aquest apartat serà de 3

punts).

Impartits per a organismes oficials distints dels anteriors:
- De duració de 0 a 5 hores lectives: 0,20 punts.
- De duració 6 a 10 hores lectives: 0,30 punts.
- De duració d’11 a 15 hores lectives: 0,40 punts.
- De duració 16 a 20 hores: 0,50 punts.
- De duració de 21 a 25 hores lectives: 0,60 punts.
- De duració de més de 25 hores lectives: 0,70 punts.
- (La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2

punts).
Coneixement del valencià, acreditat amb la possessió

del certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià:

a) Certificat de Coneixements Orals: 0,75 punts.
b) Certificat de Grau Elemental: 1,50 punts.
c) Certificat de Grau Mitjà: 2 punts.
d) Certificat de Grau Superior: 3 punts.
- En cas de tindre diversos certificats, únicament es

valorarà el de màxima puntuació.
Contra aquesta aprovació definitiva de la Ordenança

General de subvencions d’aquest Ajuntament podrà
interposar-se directament recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà
d’haver-se publicat el present anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, davant de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
sense perjuí que es puga exercitar qualsevol altre que es
crega convenient.

Muro de l’Alcoi, 6 d’octubre de 2006.
L’Alcalde, Rafael Climent González.

*0625184*

AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL

EDICTO

Notificación a don Daniel Fernández Fajardo
Habiendo intentado la notificación a don Daniel

Fernández Fajardo, cuyo último domicilio conocido era la
Urbanización Parque Ansaldo 2-3-2 B de Sant Joan, siendo
infructuosa la misma, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, por medio del presente anuncio, se procede a
notificar al interesado la siguiente: La Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada con carácter ordinario, en primera
convocatoria del día 24 de julio de 2006, adoptó, entre otros
y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del
acta correspondiente, el siguiente acuerdo:

Con fecha de R.G.E. 1 de abril de 2004 y número 2.533,
tuvo entrada en este Ayuntamiento instancia suscrita por don
Daniel Fernández Fajardo, interesando licencia municipal de
apertura para establecer la actividad de comercio al por
menor de alimentos y bebidas, con ubicación en el local
número 3, de la zona comercial H, de la urbanización Río
Park, de este municipio.

Admitido a trámite el expediente e iniciada su tramita-
ción administrativa, resulta que se suspende el trámite del
mismo por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de
agosto de 2004, con base al informe evacuado por el jefe de
sanidad de 21 de abril de 2004, siendo notificado mediante
edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número
76 de fecha 31 de marzo de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, [«Boletín Oficial del Estado» (BOE) número 285
de 27 de noviembre de 1992], se advirtió al interesado en la
citada notificación de que transcurridos tres meses sin que
procediera a subsanar el defecto que motivaba dicha sus-
pensión, se produciría la caducidad del expediente con
archivo de sus actuaciones.


