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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament 
elèctric (DOGC núm. 5288, pàg. 94947, de 31.12.2008).

Havent observat una errada al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat 
al núm. 5288, pàg. 94947, de 31.12.2008, se’n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 94960, a l’article 22, apartat 5, on diu:
“… Si el projecte és aprovat pel Govern, s’ha modificar o revisar el planejament 

urbanístic per tal d’adaptar·lo al projecte aprovat.”,
ha de dir:

“… Si el projecte és aprovat pel Govern, s’ha de modificar o revisar el planejament 
urbanístic per tal d’adaptar·lo al projecte aprovat.”.

(09.019.206)

*
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Disposicions

DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ
VCP/79/2009, de 16 de gener, de convocatòria de subvencions per a activitats socials 
i culturals extraordinàries, ajuts socials i despeses de reforma i rehabilitació de 
seus de comunitats catalanes de l’exterior corresponent a l’any 2009.

La Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes 
de l’exterior, va néixer amb l’objecte de regular el suport, la coordinació i la in·
tensificació de les relacions de la Generalitat, de la societat catalana i de les seves 
institucions amb les comunitats catalanes establertes fora del territori de Catalunya 
i llurs entitats, per canalitzar les aportacions dels col·lectius catalans de l’exterior 
a la dinàmica de la societat catalana.

D’acord amb l’article 3.2.8 del Decret 421/2006, de 29 de novembre, correspon 
al Departament de la Vicepresidència donar suport a les comunitats catalanes de 
l’exterior.

Vista l’Ordre VCP/2/2009, de 8 de gener, per la qual s’aproven les bases regu·
ladores de les subvencions per a activitats socials i culturals extraordinàries, ajuts 
socials i despeses de reforma i rehabilitació de les seus de comunitats catalanes 
de l’exterior;

Atès el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; els preceptes 
de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003 esmentada; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Objecte
Obrir la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions per a activitats 

socials i culturals extraordinàries, ajuts socials i despeses de reforma i rehabilitació 
de seus de comunitats catalanes de l’exterior corresponent a l’any 2009.

—2 Bases reguladores
Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per l’Ordre 

VCP/2/2009, de 8 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores de les sub·
vencions per a activitats socials i culturals extraordinàries, ajuts socials i despeses de 
reforma i rehabilitació de seus de comunitats catalanes de l’exterior, per la normativa 
general de subvencions i pel que disposa aquesta convocatòria.

—3 Partida pressupostària i import màxim
El pagament de les subvencions per a despeses d’organització de les activitats 

socials i culturals extraordinàries i els ajuts socials per als membres de les comu·
nitats catalanes de l’exterior aniran a càrrec de la partida D/482000900/2310 del 
pressupost del Comissionat d’Afers Exteriors y Cooperació del Departament de la 
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2009. El pagament de 
les subvencions per a despeses d’obres de rehabilitació i reforma de les seus de co·
munitats catalanes a l’exterior anirà a càrrec de la partida VP02 D/782000600/2310 
del pressupost del Comissionat d’Afers Exteriors y Cooperació del Departament de 
la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2009.

L’import màxim per a cada línia de subvenció és el següent:
a) Per a despeses d’organització d’activitats socials i/o culturals extraordinàries: 

305.000 euros.
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b) Per al finançament d’ajuts a membres de comunitats catalanes de l’exterior: 
130.000 euros.

c) Per a despeses de reforma i rehabilitació de seus: 306.000 euros.
La concessió d’aquestes subvencions està condicionada a l’existència de crèdit 

en el moment de la resolució de la concessió.

—4 Sol·licituds i terminis de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la 

publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre del Departament de la Vicepre·

sidència (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) o mitjançant qualsevol de les oficines 
i registres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Així mateix, les comunitats catalanes que tinguin seu fora de l’Estat espanyol 
podran presentar les sol·licituds davant qualsevol òrgan administratiu local o mu·
nicipal, sempre i quan a la localitat on té la seu la comunitat catalana de l’exterior 
no hi hagi cap òrgan consular o ambaixada de l’Estat espanyol.

—5 Criteris de valoració
5.1 Les sol·licituds de subvenció per despeses d’organització d’activitats socials 

i culturals extraordinàries de les comunitats catalanes de l’exterior es valoraran 
d’acord amb la base 5 de l’annex 2 de les bases reguladores i amb l’aplicació dels 
criteris següents (sobre 50 punts).

a) L’interès i la repercussió de cadascuna de les activitats, així com la qualitat 
tècnica, la viabilitat i l’autosostenibilitat, amb una ponderació de 15/50.

b) La inserció de l’activitat en un programa de caràcter més ampli amb col·
laboració amb altres entitats públiques o privades, especialment si es tracta d’un 
treball en l’àmbit de xarxa geogràfica, amb una ponderació de 5/50.

c) La trajectòria històrica i la incidència en l’àmbit social de l’entitat sol·licitant, 
amb una ponderació de 10/50.

d) L’aportació de l’entitat pel que fa a recursos humans, financers i tècnics, amb 
una ponderació de 10/50.

e) La participació dels joves de l’entitat en la planificació i realització de l’activitat, 
amb una ponderació de 5/50.

f) Les activitats que impulsin el protagonisme femení i visualitzin les aportacions 
de les dones al patrimoni i a la cultura de Catalunya, amb una ponderació de 5/50.

5.2 Les sol·licituds d’ajuts socials per a membres de comunitats catalanes de 
l’exterior es valoraran d’acord amb la base 5 de l’annex 3 de les bases reguladores 
i en aplicació dels criteris següents (sobre 50 punts).

a) La inclusió en la programació anual de l’entitat d’activitats de caràcter gene·
ral destinades a contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran, amb una 
ponderació de 15/50.

b) El fet que no hi concorrin altres ajuts amb el mateix objecte, amb una pon·
deració de 10/50.

c) L’especial situació de precarietat o necessitat de la persona per a la qual se 
sol·liciti l’ajut, amb una ponderació de 25/50.

5.3 Les sol·licituds per a despeses de reforma i rehabilitació de seus de les co·
munitats catalanes de l’exterior es valoraran d’acord amb la base 5 de l’annex 4 de 
les bases reguladores i en aplicació dels criteris següents (sobre 50 punts).

a) Que les reformes contribueixin a una millora per a la realització d’activitats 
socials i/o culturals de l’entitat i les seves relacions amb l’entorn (25/50).

b) Les característiques arquitectòniques de la seu: existència d’elements de valor 
artístic i arquitectònic (15/50).

c) La data d’edificació (10/50).

—6 Tramitació i resolució
La persona titular del Departament competent en matèria d’afers exteriors dicta 

la resolució d’adjudicació de les subvencions, a proposta de la Direcció General 
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de Relacions Internacionals del Comissionat d’Afers Exteriors y Cooperació, un 
cop les sol·licituds presentades hagin estat estudiades i avaluades d’acord amb els 
criteris de valoració previstos en el punt anterior. La resolució final es publicarà 
mitjançant l’exposició pública en un termini màxim de sis mesos a comptar des de 
la data de publicació d’aquesta convocatòria.

L’exposició pública de la resolució del procediment, degudament motivada 
d’acord amb els criteris de valoració, s’efectuarà en el tauler d’anuncis del Comis·
sionat d’Afers Exteriors y Cooperació del Departament de la Vicepresidència (Via 
Laietana, 14, 08003 Barcelona). En tot cas, la notificació administrativa té lloc en el 
moment en què es penja la resolució que finalitza el procediment al tauler d’anuncis 
abans indicat, la qual substitueix la notificació, d’acord amb l’article 59.6.b) de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Les subvencions concedides d’un import igual o superior a 3.000 euros es publi·
quen a més al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra la resolució de concessió i denegació de la persona titular del Departa·
ment competent en matèria d’afers exteriors, que posa fi a la via administrativa, 
les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de 
l’endemà de la notificació, mitjançant l’exposició pública en el corresponent tauler 
d’anuncis, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

—7 Justificació
Les persones i entitats beneficiàries han de presentar els documents justificatius 

que indiquen les bases reguladores abans del 30 de setembre de 2009.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, 
les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de 
l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 16 de gener de 2009

JOSEp-LLUíS CaROD-ROvIRa

Vicepresident del Govern

(09.016.016)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 7 de gener de 2009, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Lleida.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, ha resolt, en data 27 de 
novembre de 2008, de conformitat amb el que disposa l’article 77 del Decret le·
gislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova la refosa el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2008/034380/L
Modificació puntual del Pla general en l’àmbit de l’Estació, al terme municipal 
de Lleida

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments 
que s’hi exposen, el conseller ha resolt:

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general de Lleida en 
l’àmbit de l’Estació, promoguda i tramesa per l’Ajuntament amb la incorporació 
d’ofici, a l’article 179.5 de la normativa del Pla general, del redactat següent:

“El sostre comercial resta limitat al màxim previst per a aquest ús en el Pla Ge·
neral vigent per aquest àmbit”.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 
107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad·
ministracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Titular 
d’aquest Departament, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva 
notificació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós admi·
nistratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i 
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva no·
tificació o publicació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s’entén desestimat 
si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest 
cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos 
següents, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, al Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida (avinguda de Blondel, 
54, tercera planta).

Lleida, 7 de gener de 2009

M. DOLORS TELLa I aLbaREDa

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida
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Normes urbanístiques de modificació puntual del Pla general en l’àmbit de l’Estació, al terme municipal de Lleida
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Annex

Normes urbanístiques de modificació puntual del Pla general en l’àmbit de l’Estació, al 

terme municipal de Lleida 

Article 16 

Execució del Pla general

1. El Pla general i en especial els sectors de planejament i/o les unitats de gestió 

s’executaran per qualsevol dels sistemes o procediments previstos en la legislació 

urbanística vigent. 

2. D’una manera particular, es determina el procediment de les cessions obligatòries i 

gratuïtes, així: 

a) En el sistema de compensació, els terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta i 

les obres d’urbanització seran trameses al municipi un cop executat el Projecte 

d’Urbanització, d’acord amb els terminis previstos en el Pla d’Etapes, i prèviament a la 

concessió de llicències d’edificació. 

b) Si s’actua segons el sistema de cooperació, la transmissió dels terrenys que els 

propietaris han de cedir gratuïtament i obligatòriament es produeix amb l’aprovació del 

projecte de reparcel·lació, en el cas que aquesta sigui preceptiva o, en cas contrari, 

amb la publicació del pla parcial. En tot cas, aquesta cessió ha de ser formalitzada 

abans de l’atorgament de llicències d’edificació. 

3. Delimitació i sistema d’execució de les unitats d’actuació en sòl urbà. El Pla 

General delimita a E 1/2000 les unitats d’actuació en sòl urbà, les quals poden ser 

precisades d’acord a la legislació vigent i amb la tolerància de l’article 14. Es fixa el 

sistema d’actuació per compensació a la totalitat excepte a les UA 7, 8, 9, 11, 24, 51, 

55, 56, 58 i 74 (relació segons el document exposat al públic) que s’executaran per 

expropiació. 

4. Determinació d’àmbits d’actuació urbanística comú (AUC). S’estableix com a 

instrument d’execució del Pla general la determinació dels àmbits d’actuació 

urbanística comú (AUC) per a l’execució de les infraestructures que siguin 

necessàries per al desenvolupament de diversos polígons d’actuació urbanística, o 

diversos sectors o subsectors, sense que sigui possible la seva execució per fases a 
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càrrec de cadascun dels àmbits d’actuació, als efectes de  garantir llur participació en 

l’execució de la indicada infraestructura. 

L’àmbit d’actuació urbanística comú s’executa per l’administració actuant mitjançant 

reparcel·lació econòmica, i els polígons, sectors o subsectors que es desenvolupin 

amb anterioritat a aquesta reparcel·lació econòmica han de garantir davant de 

l’administració actuant la seva participació en l’execució, mitjançant la incorporació en 

el seu compte de liquidació provisional, de la previsió de la part de cost corresponent 

a l’infraestructura comú. 

Tanmateix es preveu, com a alternativa a la reparcel·lació econòmica, que una part de 

l’aprofitament urbanístic dels àmbits quedi afecte al finançament de les referides 

infraestructures. En aquest cas, en l’execució de cada un dels àmbits l’aprofitament 

afectat s’adjudica a l’administració actuant, la qual ha de destinar íntegrament el seu 

valor a finançar el cost d’execució de les infraestructures comunes, o a sufragar altres 

despeses d’urbanització dels àmbits, en el supòsit que l’aprofitament afectat generés 

un escreix de valor sobre el cost de la infraestructura comuna. 

En concret el Pla general estableix els Àmbits d’actuació urbanística comuns, 

següents:

AUC 1- L’àmbit corresponent a la UA1 del Pla de millora urbana de l’Estació, a la 

UA39 i a la UA69 per a l’execució de la infraestructura comú de cobriment del tram de 

vies, qualificat com a sistema ferroviari, que abasta desde el carrer de Alcalde 

Recasens fins al carrer dels Comtes d’Urgell. 

AUC 2- L’àmbit corresponent a la UA1 i a la UA3 del Pla de millora urbana de l’Estació 

per a l’execució de la infraestructura comú del cobriment del tram de vies, qualificat 

com sistema ferroviari, que abasta des del carrer dels Comtes d’Urgell fins a l’actual 

estació ferroviària de passatgers.

AUC 3- L’àmbit corresponent a la UA1 i a la UA4 del Pla de millora urbana de l’Estació 

per l’execució del la infraestructura comú Pont sobre el riu Segre que prolonga el 

carrer de Príncep de Viana. 

S’estableix com a criteri per al repartiment de les càrregues corresponents a la 

construcció de la infraestructura respectiva, entre els polígons d’actuació urbanística, 

la relació de entre els aprofitaments urbanístics corresponents als polígons inclosos 
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en cada Àmbit d’actuació urbanística comú (AUC) tot considerant la relació entre els 

beneficis i les càrregues de cada actuació, respecte la del conjunt de l’Àmbit. 

Article 179 

Zona d’activitat terciària - Clau 8T 

1. Definició de la zona 

Correspon a l’àmbit del PE3 tal com està delimitat al plànol d’ordenació, amb l’objecte 

d’una transformació urbana, en desenvolupament del Pla general, mitjançant la 

redacció i la tramitació d’un Pla de millora urbana. 

La superfície de referència del sector és de 135.928,55 m2. 

2. Objectius generals 

L’objectiu bàsic és la reordenació urbana de l’àmbit de l’Estació, la transformació dels 

usos actuals, la recuperació de la centralitat en base a d’implementació equilibrada 

d’activitat residencial, terciària d’oficines i comercial, l’increment de la connectivitat 

urbana entre l’àrea central de Lleida i el barri de Pardinyes; i a nivell d’infraestructura 

aconseguir el màxim cobriment de la superfície de vies, des del carrer de les Corts 

Catalanes fins a l’actual Estació, i la construcció del pont que connecti Príncep de 

Viana amb la Fira-Canal. 

3. Determinacions de l’ordenació. 

3.1 La remodelació es subjectarà als següents estàndards urbanístics: 

 a) Índex d’edificabilitat brut, es fixa en 1,10 m2st/m2s aplicable a la superfície 

total del sector. 

 b) Densitat màxima d’habitatges: 50 hab/Ha. 

 c) Cessions obligatòries per a sistemes:  

  Espais lliures, mínim del 30 % de la superfície del sector. 

  Equipaments, mínim del 4,50% de la superfície del sector. 

 d)  Aparcament, 1 plaça d’aparcament per cada 100 m² construïts. 

3.2 El desenvolupament de l’ordenació es realitzarà mitjançant un Pla de millora 

Urbana  de la totalitat de la zona. El Pla de millora urbana incorporarà la previsió del 

nou pont de prolongació de Príncep de Viana, de la vialitat prevista pel 
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desenvolupament del sector i de les determinacions que permetin garantir les 

connexions entre el Centre històric i el barri de Pardinyes.  

3.3 El Pla de millora urbana establirà la divisió poligonal del sector i els sistemes 

d’actuació i la seva modalitat. 

4. Determinacions de l’edificació 

Les condicions del tipus d’ordenació i la tipologia de les edificacions, les condicions de 

parcel·la, la ocupació de l’edificació, el nombre màxim de plantes i l’alçada reguladora 

màxima es determinaran en el Pla de millora urbana. 

5. Condicions particulars d’ús 

L’ús general és terciari i residencial.  

El Pla de millora urbana establirà la destinació concreta a cada ús del sostre 

edificable, amb l’establiment d’un mínim del 40% del sostre residencial amb destí a les 

diferents modalitats d’habitatge protegit.

La resta d’usos restaran condicionats o declarats incompatibles segons les 

determinacions del quadre general d’usos (annex 2). 

El sostre comercial resta limitat al màxim previst per a aquest ús en el Pla General 

vigent per aquest àmbit. 
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Annex 8 del Pla general.

Catàleg i inventari dels elements d’interès històric-artístic i arquitectònic.

FITXES DEL CATALEG MODIFICADES 
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FARINERA “LA META”.            HA 902 

Façana principal 

IMATGE



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.2009 6103

Disposicions

7

FARINERA “LA META”           HA 902 

SITUACIÓ:

Barri o partida:  Eixample 

Carrer o plaça:  C/. Príncep de Viana, 14 

Cadastre:   P-02, M-4H, P-9 

Accés:   Peatonal i rodada 

Observacions:  Situada fora d’alineació del C/ Príncep de Viana. 

IDENTIFICACIÓ
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FARINERA “LA META”.        HA 902 

  ÈPOCA: 1913-1915 

  AUTOR:  Francesc P. Morera i Gatell 

  ESTIL:  Modernisme 

  DESCRIPCIÓ: OBRA MAJOR:  Edifici compacte de planta rectangular amb 

  semi-soterrani, i quatre plantes d'alçada. 

  FAÇANA:  Modulada amb gran rigor tant horitzontal com verticalment emfatitzada 

  per l'accés a l'edifici mitjançant un element singular en torre el repertori 

  formal es modernista de gran senzillesa i elegància. 

  INTERIOR: Es dedicat a les instal·lacions industrials de la farinera. 

  ELEMENTS:  --- 

  ENTORN:  Avui queda ofegat pels blocs de l’eixample malgrat 

  el pati de descarrega previ, restant tancades les visuals de la façana principal 

  i amb comunicació directa amb la xarxa ferroviària. 

  OBSERVACIONS: --- 

  MORFOLOGIA:  Element vinculat a trama d’eixampla d'ús industrial. 

  TIPOLOGIA: Edifici compacte en principi aïllat, contenidor d'activitats industrials. 

  SISTEMA CONSTRUCTIU:  Murs de carrega i estructura mixta d'obra i metàl·lica. 

  MATERIALS:  Pedra, obra arrebossada, totxo vist, rajola valenciana i teula àrab. 

  EVOLUCIÓ FÍSICA: Cos principal amb magatzems afegits a la façana posterior 

  i reforma dels interiors i afegits amb mitgera. 

  IL·LUMINACIÓ:  Bona. 

  VENTILACIÓ:  Bona. 

  SERVEIS:  Tots els urbans a l’abast. 

  ESTAT DE CONSERVACIÓ: Mitjà, caiguda d'arrebossats i reformes de l'interior. 

INFORMACIÓ
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PROPIETAT: Privada. 

RÈGIM D’ÚS:  Industrial. 

RÈGIM DEL SÒL: Sòl urbà 2. Eixample PGM. 

EVOLUCIÓ D’ÚS: --- 

PROTECCIÓ ACTUAL:  Inventari PGM C-39. 

DOCUMENTACIÓ: Inventari AH COAC Lleida. 

"Inventari obert d'arquitectura espanyola contemporània". 

MOPU.
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FARINERA “LA META”.               HA 902 

VALORACIÓ.

Mostra d’arquitectura industrial d’estil modernista única a Lleida, afegeix el seu valor 

de peça única el de la correcció i disciplina de composició de la façana. La decoració 

és d’elements típicament modernistes de disseny geomètric senzill molt adequats al 

tipus d’edifici industrial. 

Cal situar aquest edifici dins el corren d’una època en la que les construccions 

industrials tenien un to de qualitat arquitectònica avui malauradament, quasi inexistent. 

NORMES D’ACTUACIÓ I PROTECCIÓ 

CONDICIONS:

EXTERIOR:          Mantenir          Volum 

     Formalisme arquitectònic 

              Respectar        Materials 

          Textura 

         Cromatisme 

INTERIOR:      Respectar        Estructuració funcional general 

ENTORN:  Pati d’accés zona adjacent 

USOS PREFERENTS:                    Industrial 

          Comercial 

           Oficina 

VALORACIÓ I 
NORMATIVA
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DOCS HA 903 

Façana des de les instal·lacions ferroviàries 

Interior vista general 

IMATGE
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IDENTIFICACIÓ
DOCS            HA 903 

SITUACIÓ:

BARRI O PARTIDA:  Eixample 

CARRETERA O PLAÇA: Pl. Berenguer IV 

CADASTRE: P-02, M-4H, P-18-9 

ACCÉS: Peatonal i rodada des de la Pl. Berenguer IV 

OBSERVACIONS:
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DOCS      HA 903 

ÈPOCA: Primer terç del segle XX 

AUTOR:  --- 

ESTIL:  --- 

DESCRIPCIÓ: OBRA MAJOR: 

Edifici de planta rectangular amb coberta de voltes de quatre punts. 

FAÇANA:  

Executades amb paredat de pedra. Obertures remarcades amb maó massís. 

INTERIOR:

Espai lliure, dedicat a magatzem. 

ELEMENTS: 

Estructura metàl·lica amb pilars de ferro colat, bigues de gelosia en aspa 

i voltes de rajola. 

ENTORN:  

Conformat per les vies del tren i la plaça Berenguer IV. 

OBSERVACIONS:  --- 

MORFOLOGIA:

Trama urbana d’eixample. Annexa a sistema ferroviari. 

TIPOLOGIA: Edifici industrial i de dipòsit de planta lliure. 

SISTEMA CONSTRUCTIU: 

Pilars de ferro colat, bigues gelosia, coberta de volta i murs  

perimetrals de paredat. 

MATERIALS:Pedra, totxo, ferro. 

EVOLUCIÓ FÍSICA:Modificació d'obertures de façana. 

IL·LUMINACIÓ: Baixa. 

VENTILACIÓ: Deficient. 

SERVEIS: Tots els urbans a l’abast. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient. 

INFORMACIÓ
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PROPIETAT: Privada. 

RÈGIM D’ÚS: Industrial. 

RÈGIM DEL SÒL: Sistema de parcs i jardins. PGM. 

EVOLUCIÓ D’ÚS:  --- 

PROTECCIÓ ACTUAL: --- 

DOCUMENTACIÓ: Plànol RENFE - 1953. 

VALORACIÓ: Aquest element presenta un gran interès en el seu sistema 

estructural, corresponent a la tradició de construccions 

industrials de principis de segle. Aquestes construccions 

corresponen a un dels períodes de més refinament en la 

utilització de tota una sèrie d’elements i materials. Això es 

palès en la coberta d’una manera evident, car l’ús de les 

voltes rebaixades de quatre punts significa unes 

concepcions, geomètriques, de càlcul i constructives, molt 

elaborades. És per la seva singularitat a Lleida, els seus 

valor i la capacitat de ser reutilitzada, que cal valorar 

positivament aquesta construcció. 

NORMES D’ACTUACIÓ I PROTECCIÓ 

     CONDICIONS: 

          EXTERIOR: Mantenir Volum. 

Formalització.

Materials. 

Textura.

Cromatisme 

de la coberta. 

De manera raonada i a través d’un Pla de 

VALORACIÓ I 

 NORMATIVA
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millora urbana es podran afectar alguns mòduls 

de l’element, aquestes afectacions no podran 

ultrapassar el 10% dels elements catalogats. 

INTERIOR:  Respectar Estructuració funcional general 

Estructura portant 

Formalització

ENTORN: Zona “D” i edificacions mitgeres 

USOS PREFERENTS:  Sociocultural 

Recreatiu

(09.020.132)
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DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

ENTITAT AUTÒNOMA
DE DIFUSIÓ CULTURAL

RESOLUCIÓ
CMC/4100/2008, de 15 de desembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions 
concedides per l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural durant l’any 2005.

En compliment del que estableixen l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i 
l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides d’import superior a 6.000,00 euros 
des de l’1 de gener de 2005 fins el 18 de febrer de 2005 i d’import igual o superior 
a 3.000,00 euros, concedides des del 19 de febrer de 2005 fins el 31 de desembre 
de 2005.

Barcelona, 15 de desembre de 2008

La vicepresidenta del Consell d’Administració

Per autorització,

JOaN TORRENT I péREz

Cap d’Administració

aNNEx

Convocatòria CLT/360/2005, de 15 de febrer (Activitats professionals)

Nom: CREART, RECERCA I CREACIÓ ARTÍSTICA
NIF: G62648332
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: AREA (ASSOCIACIÓ RECERCA EDUCATIVA ARTS ESCÈNIQUES)
NIF: G59984112
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA CAMÍ DEL MONTSAGRE
NIF: G62804091
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: AREATANGENT
NIF: G63095814
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.500,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT
NIF: G25493693
Partida: 6240/D/481000100/4421
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Import: 10.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: LA ROSA DE MARTINEZ ASSOCIACIÓ CULTURAL
NIF: G62827886
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: LA XINA ART
NIF: G61315404
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE JAZZ I MÚSICA MODERNA DE CA·
TALUNYA
NIF: G58868167
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: KÜLTUR BÜRO BARCELONA
NIF: G63888960
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ATENEU BARCELONÈS
NIF: G08478232
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ DE JOVES ARTISTES GUARANÀ
NIF: G62240304
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 13.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL DEAMBULANTS
NIF: G17744699
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASS PER LA REACTIVACIO DE L’ARQUITECTURA I EL QUE L’EN·
VOLTA
NIF: G62489307
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: RGA·ROADA, SCCL (CIA. ROBERTO G. ALONSO)
NIF: F63153951
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats
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Nom: ACM ASSOCIACIÓ PER LA CULTURA I L’ART CONTEMP
NIF: G61437562
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: DRAP·ART
NIF: G61065678
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: TEATRE DEL SOL
NIF: G58428129
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ “ALAS” DANZA TEATRO PROCESOS CREATIVOS
NIF: G62849302
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL LA SOSPECHOSA
NIF: G62625322
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA COMUNICACIÓ GRÀFICA
NIF: G62834254
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: CASAL LAMBDA
NIF: G08952939
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: TALLER TECNOLÒGIC RIERETA.NET
NIF: G63406789
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: CENTRE CULTURAL IMAGINARI KIKU MISTU
NIF: G61178448
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES
NIF: G08746976
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats
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Nom: ASSOCIACIÓ DE LA CULTURA ALIMENTARIA
NIF: G62330295
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: COLOR DANSA ESPANYOLA, SCP
NIF: G60771185
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ELÈCTRICA PRODUCCIONS, S.L.
NIF: B62516984
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: NOONE, THOMAS SHIVA
NIF: X2658655Q
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS D’ART, DISSENYADORS GRÀFICS I 
IL·LUSTRADORS (ADG·FAD)
NIF: G60023447
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FUNDACIÓ JOAN BROSSA
NIF: G61879607
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 24.024,57 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL INOUT PRODUCCIONS
NIF: G43724673
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’IL·LUSTRADORS DE CATA·
LUNYA
NIF: G58205857
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL TELENOIKA
NIF: G62231238
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: COLOR DANSA ESPANYOLA, SCP
NIF: G60771185
Partida: 6240/D/470000100/4421
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Import: 25.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: NU2’S ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ
NIF: G63902167
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ILIACAN, SCCL
NIF: F60814852
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FUNDACIÓ PRIV. RIBERMÚSICA
NIF: G62369327
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: CENTRE DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL DE BCN
NIF: G63094965
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ D’ESPECTACLES SOCIETAT DOCTOR ALONSO
NIF: G62681333
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: KITING·KITÁ, SL
NIF: B62311832
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: COMPANYIA EMPAR ROSSELLÓ, SL
NIF: B63097687
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: LAS MALQUERIDAS, SCCL
NIF: F61224481
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALUNYA ROCK
NIF: G60262300
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: CIA. COMPAÑIA PENDIENTE, SCCL
NIF: F62001607
Partida: 6240/D/470000100/4421
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Import: 30.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FUNDACIÓ CUIXART
NIF: G17566001
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 35.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ROSELAND MUSICAL, SL
NIF: B58450339
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: AE·LAPSUS DANSA, SCP
NIF: G62777461
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE
NIF: G17380932
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: COBOS MUÑOZ, OLGA
NIF: 40524193X
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA MÚSICA CON·
TEMPORÀNIA
NIF: G61053237
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: DELEGACION CITY MINE (D)
NIF: G63789978
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: PEP BOU, SL
NIF: B59795716
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: BEBETO CIDRA PRODUCCIONES, SL
NIF: B63954465
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 42.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL I TEATRAL MARTÍ·ATANASIU “LA SA·
LAMANDRA”
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NIF: G60752508
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART
NIF: G25321274
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 47.500,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: CENTRE CULTURAL LA SANTA EDITORIAL
NIF: G60412715
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: INCREPACIÓNDANZA, SL
NIF: B62535992
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CATALUNYA
NIF: G63748925
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FUNDACIÓ RAFAEL TOUS D’ART CONTEMPORANI
NIF: G58011438
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: MX ESPAI, ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA INTERDISCIPLINAR 
DEL TEXTIL I L’ART
NIF: G62227905
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: COMPANYIA DE BALLET DAVID CAMPOS, SL
NIF: B62231451
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: COMPANYIA METROS, SCP
NIF: G61116273
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: SOL PICÓ CIA. DE DANZA, SL
NIF: B63130769
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 70.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.2009 6119

Disposicions

Nom: CIA. DE DANZA MAR Y JAVIER, SL
NIF: B62500061
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 70.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: CÈL·LULA SANT MORI
NIF: G17844994
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 80.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: PHONOS FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G08897845
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 84.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: COL·LECTIU DE TEATRE NECESSARI TRONO VILLEGAS
NIF: G43250943
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 85.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ TEATRAL ZÀLATA, SL
NIF: B43093145
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 85.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ MÚSICS DE TARRAGONA
NIF: G43607167
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 85.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL EL MOLINO ATÒMIC
NIF: G62870175
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 90.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ILIACAN, SCCL
NIF: F60814852
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 90.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: AMICS DEL CENTRE D’ART I NATURA DE FARRERA
NIF: G25405168
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 99.745,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ERRE QUE ERRE, CIA. DE DANZA, SCCL
NIF: F62571997
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats
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Nom: FUNDACIÓ ESPAIS D’ART CONTEMPORANI
NIF: G17484643
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CREADORES ESCÈNIQUES PROJECTE VACA
NIF: G61836169
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 110.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DEL CAOS
NIF: G60884640
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 110.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL LA PODEROSA
NIF: G63100911
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 120.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: CAIXA D’EINES TEATRO DE LOS SENTIDOS
NIF: G63881759
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 125.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATA·
LUNYA
NIF: G58493677
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 132.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL LA CIUTAT DE LES PARAULES
NIF: G61890349
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 160.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: EXPERIMENTEM AMB L’ART
NIF: G61570503
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 160.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ GRÀCIA TERRITORI SONOR
NIF: G61137642
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 160.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL CONSERVAS
NIF: G62138946
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 160.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats
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Nom: ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPOSITORS
NIF: G58052911
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 165.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: COMPANYIA METROS, SCP
NIF: G61116273
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 187.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: CIA. SENZA TEMPO · INES BOZA/ CARLES MALLOL, SCCL
NIF: F60888708
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 200.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ D’INVESTIGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ TEATRAL
NIF: G60413580
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 210.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: NOONE, THOMAS SHIVA
NIF: X2658655Q
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 224.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: LA FÀBRICA DE CINEMA ALTERNATIU
NIF: G60234903
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 240.000,00 euros
Objecte: Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa

Nom: ASSOCIACIÓ D’ARTISTES VISUALS DE CATALUNYA
NIF: G60838190
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 252.800,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: MAL PELO, SCCL
NIF: F61026480
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 290.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: LANÒNIMA IMPERIAL, SCCL
NIF: F58299173
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 290.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ÀNGELS MARGARIT, SLU
NIF: B62732623
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 290.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats
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Nom: ASSOCIACIÓ L’OBRADOR DE LA SALA BECKETT
NIF: G63410591
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 325.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: H. ASSOCIACIÓ PER A LES ARTS CONTEMPORÀNIES
NIF: G59845172
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 325.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL COCHLEA
NIF: G60215407
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 325.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: A.C.C.E.S. / L’ANIMAL A L’ESQUENA
NIF: G17685264
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 325.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ ACTORS I DIRECTORS PROFES. CAT.
NIF: G58119181
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 350.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ASSOCIACIÓ DE DANSA INDEPENDENT DE BARCELONA LA POR·
TA
NIF: G60688579
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 427.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: LA CALDERA, ASS. CULT. PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS 
COREOGRÀFIQUES
NIF: G60801636
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 445.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: GELABERT AZZOPARDI COMPANYIA DE DANSA, SL
NIF: B58957325
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 750.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA DE LA AAVC (HANGAR)
NIF: G63157655
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 750.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Convocatòria CLT/1999/2005, de 10 de juny (Estades a l’estranger)

Nom: CORDERO CHARLES, VÍCTOR
NIF: 38101453K



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.2009 6123

Disposicions

Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Diploma de compositor al conservatori de música de Ginebra (HEM)

Nom: FERRÉ PÉREZ, MARIA
NIF: 39898220M
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Últim curs de llaüt a la Schola Cantourm Basiliensis (Basilea, Suïssa)

Nom: ALDOMÀ CAUS, ANNA
NIF: 78087663H
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 2n curs de postgrau de viola al conservatori Van Amsterdam

Nom: CASANOVAS DAUFÍ, MARIA PROVIDÈNCIA
NIF: 33931227V
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cursos de gravat al Frans Masserel Centrum (Bèlgica) i al East Side 
Printshop (Nova York)

Nom: SANSÓ COLLADO, ÀLEX
NIF: 39693283K
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Estudis de direcció d’orquestra a la Hochshulie für Müsik a Larlsruhe 
(Alemanya)

Nom: PONS CERDÀ, JORDI
NIF: 43521564K
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 2n any de postgrau de clarinet a la Musike Akademie der Stadt Baset 
(Basilea)

Nom: ARGÜELLES PUIGIBET, ÒSCAR
NIF: 39731033M
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs de Màster en Clarinet al Koninklijk Conservatorium, La Haia 
(Holanda)

Nom: NOVELL LERUTH, KATIA
NIF: 39706613B
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.250,00 euros
Objecte: 2n curs del Màster de Perfeccionament de Virtuosisme (violí) a la “Aca·
demia di Musica di Pinerolo” de Turin

Nom: AMARGÓS RUBIÓ, CARLOTA
NIF: 36529897D
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: IV Undergraduate en l’especialitat de violí al Royal College of Music de 
Londres

Nom: QUESADA BERNAUS, ALBERT
NIF: 43536030C
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Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: II Curs de Dansa Contemporània i Creació

Nom: BUSQUETS JULIÀ, ANIOL
NIF: 38837000M
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Formació E.X.E.R.CE 05 al Centre Coreogràfic Nacional de Montpeller

Nom: RAICH ROCA, ANDREU
NIF: 46684262N
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Pla de formació i perfeccionament a l’escola de teatre UNICAMP de 
Campinas·Sao Paulo (Brasil)

Nom: CUBERO MONCLÚS, DANIEL
NIF: 53069597H
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: 4t curs de violí a la Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance 
(Israel)

Nom: VEGA ROMERO, SERGI
NIF: 46812113Y
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Classes particulars amb Adel Shams El Din, París (França)

Nom: MASCARELL LIAÑO, ADRIÀ
NIF: 46774083H
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: 3r curs al Cirque de Lomme (França)

Nom: FARRAN LAPEÑA, JORDI
NIF: 43736627B
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Estudis de Postgrau en Interpretació al Royal Collage o Music de Lon·
dres

Nom: SANZ LÓPEZ, MÒNICA
NIF: 46979372D
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Perfeccionament intensiu de les aptituds de dansa a l’École de Dance de 
Genève

Nom: CABAL CABEZA, MARISA
NIF: 47874526A
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: 2n any del primer cicle a P.A.R.T.S., Brussel·les

Nom: CODINA MASFERRER, PAU
NIF: 47848600K
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
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Objecte: Estudis de violoncel, cambra, orquestra, harmonia i composició, a la Yehudi 
Menuhin School Surry del Regne Unit

Nom: PARRA ESTEVE, HÉCTOR
NIF: 36518382V
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Residència a l’IRCAM

Nom: BAGUR ROCA, BEGOÑA
NIF: 41742486Q
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Master en Televisió Digital Interactiva

Nom: SOLER GORCHS, MARTA
NIF: 44994741W
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Projecte d’especialització en el mim corporal al Théâtre du Mouvement 
de París

Nom: CULLELL MASSALLÉ, FERRAN
NIF: 40535247R
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Preparació per a l’admissió als cursos de doctorat (piano) al conservatori 
Estatal Rimski·Korsakov de Sant Petersburg, Rússia

Nom: VALERO RECALDE, PABLO
NIF: 44011234K
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Obtenció del títol “Diploma in Professional Music”, producció musical i 
enginyeria de so al Berklee College of Music de Boston Estats Units.

Convocatòria CLT/361/2005, de 15 de febrer (Exhibició, difusió i divulgació)

Nom: ASS. PROJECTES CULTURALS I ARTÍSTICS LA FANTÀSTICA
NIF: G63626261
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: “Happy Hour”, obra de teatre

Nom: COMISSARIAT
NIF: G43108638
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Web sobre arts visuals i nous pensaments

Nom: ASS. CULTURAL RELS D’AIGUA
NIF: G43708858
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Revista d’Idees i Cultura

Nom: LLORCA BARRERES, VICENTE
NIF: 20028351C
Partida: 6240/D/480000100/4421
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Import: 6.000,00 euros
Objecte: Zirkolika, Revista de Circ

Nom: XIMENEZ GRACIA, MARGA
NIF: 36907732T
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Sibil·la”, instal·lació video·escultòrica a Belgrad

Nom: ASS. DE MÚSICS DE JAZZ I MÚSICA MODERNA DE CATALUNYA
NIF: G58868167
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Butlletí informatiu de l’Associació de Músics

Nom: AS. DE FOTÓGRAFOS PROFESIONALES DE ESPAÑA
NIF: G58331687
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Edició del llibre i l’audiovisual del Premi Nacional de Fotografia Lux 
2005

Nom: MALERAS COLOMÉ, ANNA
NIF: 36447142P
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: XXV Festival Internacional de Dansa a Vilanova i la Geltrú

Nom: FUND. MÚSICA CONTEMPORÀNIA
NIF: G60321254
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle de Música

Nom: MONCUSÍ SOLÉ, MARC
NIF: 39680876B
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Enregistrament d’un CD “El paradís de les muntanyes”

Nom: LÚDIC
NIF: G25212911
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Mostra de Dansa a Lleida

Nom: MAYORAL ALAVEDRA, MANEL
NIF: 40808925W
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Juguets i autòmats”, exposició

Nom: GIRONA ART CONTEMPORANI·GAC
NIF: G17708579
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Pàgina Web

Nom: RE&MA 12, SL
NIF: B62842307
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Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 4 concerts anuals amb monogràfics i seminaris

Nom: RECARENS ROURA, TERESA
NIF: 43672186Q
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 2 pòsters i 1 catàleg que recull tots els projectes de T.Recasens durant 3 
anys a Berlin

Nom: INDIVIDU OCULT ASSOCIACIÓ CULTURAL
NIF: G17466475
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Individu Ocult”

Nom: FUND. MÚSICA CONTEMPORÀNIA
NIF: G60321254
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Producció de CD’s “Sèrie Genèrica”

Nom: PANSPERMIA, SL
NIF: B62688569
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: DVD amb l’obra de Marcel·lí Antúnez

Nom: ESPACIO Y PUBLICACIONES, SL
NIF: B74058686
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Publicació de la revista “a mínima”

Nom: LLANO UNGIL, LEYRE (COL·LECTIU SONAJERO PRODUCCIONS)
NIF: 30669633F
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: “CompasBCN”, revista on·line

Nom: ASS. CASA DE L’EST
NIF: G63531727
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Trobades entre autors catalans i de l’Europa oriental

Nom: CLUB 8 DIFUSIÓ DE LA PERFORMANCE
NIF: G62487467
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: ”eBent’05”, Ferstival de Performances

Nom: SUBIRACHS VILA, RAFAEL
NIF: 77063635L
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Concert simfònic d’obres de compositors catalans del segle XX a Vene·
çuela
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Nom: FUND. PRIVADA DANSACTIVA
NIF: G63566285
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació

Nom: LLOPIS PLANAS, FRANCESCA
NIF: 37677747K
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Llibre sobre el treball de l’artista Francesca Llopis

Nom: ASS. ORQUESTRA DE CADAQUÉS
NIF: G59478230
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Difusió de l’obra musical “El soldadet de plom”

Nom: TZAVARA, SCP
NIF: G63391015
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: KLIMT 02 Web de joieria artística

Nom: CONSELL CATALÀ DE LA MÚSICA
NIF: G59824037
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Pàgina Web

Nom: ABEÇA FRACA, SL
NIF: B62075692
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Cicle de concerts “Arco y Flecha”

Nom: ASS. TURISME TÀCTIC
NIF: G63317952
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Ruta de l’anarquisme. Exhibició de 8 itineraris

Nom: CLARIANA MAUREL, JORDI
NIF: 43707062R
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Festival Internacional de Fotografia Natura Ciutat de Lleida

Nom: EMOTIQUE, SL
NIF: B63673479
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: ”Rotten”, obra de teatre

Nom: FONT I PRAT ASSOCIATS, SL
NIF: B60532074
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Stereograph. Publicació periòdica temes disseny gràfic
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Nom: FUND. SOCIETAT I CULTURA (FUSIC)
NIF: G08676298
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: IV Jornada Tècnica de les Arts de Carrer

Nom: EXPERIMENTEM AMB L’ART
NIF: G61570503
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Res Pública TV, plató de televisió a l’espai Eart

Nom: ASS. CULTURAL LA PINTA
NIF: G63592570
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Festival de Videoart dels països mediterranis

Nom: BRU MANOBENS, MONTSERRAT
NIF: 37722559Y
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Creació i producció de DVD’s·catàleg

Nom: ASS. CULTURAL TREN·K
NIF: G43809904
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Festival Art·E Tarragona

Nom: MARTÍ CAÑIZ, IGNASI
NIF: 46356575Y
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Tallers d’experimentació artística a l’Amazones brasiler

Nom: COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA·GIRONA
NIF: Q0875010A
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: ”El paisatge transgredit”, exposició

Nom: FUND. PRIVADA DE CATALUNYA·UNIVERSITAT R.LLULL
NIF: G59069740
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Jornades sobre Ètica Aplicada

Nom: INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G58041427
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Congrés implicacions ètiques i folosòfiques

Nom: ASS. CULTURAL DEL PIRINEU PIRINAIGUA
NIF: G25498676
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Intervencions d’art contemporani a la natura en homenatge a l’aigua
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Nom: TRASBALS, SA
NIF: A58056888
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: DVD “Procés a l’atzar” sobre congrés celebrat a Figueres al 1985

Nom: FIBLA ZARAGOZA, VICENT
NIF: 52601779C
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: ”Versus electrònics”, Festival de Música Electrònica

Nom: PAYASOS SIN FRONTERAS
NIF: G60343951
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Consolidació de la xarxa d’entitats

Nom: ART TRÀNSIT DANSA, SL
NIF: B61019246
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Cicle d’activitats sobre la memòria i la dansa

Nom: FUND. ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ
NIF: G17231648
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Nova producció de “Cançó d’amor i de guerra”

Nom: CONSELL CATALÀ DE LA MÚSICA
NIF: G59824037
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 11.000,00 euros
Objecte: Butlletí informatiu

Nom: E VAJAY, SIGISMOND
NIF: ZE384555
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 11.250,00 euros
Objecte: Exposició de la memòria documental de diverses instal·lacions de Spencer 
Tunick

Nom: FUND. PRIVADA APLICACIÓ
NIF: G62227434
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 11.250,00 euros
Objecte: ”Heterotopies Glocals”, mostra de base de dades on line

Nom: PROJECTE INTERNACIONAL D’INFLUÈNCIES MUSICALS
NIF: G61524708
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Temporada de concerts

Nom: POY NADAL, CARLES
NIF: 40911481R
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”Sal a la sopa”, mostra d’arts visuals.
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Nom: INDIVIDU OCULT ASSOCIACIÓ CULTURAL
NIF: G17466475
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”In·Somni 2005”, Festival de música inèdita i noves tecnologies.

Nom: PLAY ACCIÓ CULTURAL
NIF: G43667864
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”Rec”, Festival de Cinema de Tarragona

Nom: ASS. MARATÓ DE L’ESPECTACLE
NIF: G60714086
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”Interferència”, mostra d’art contemporani

Nom: ASS. DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATA·
LUNYA
NIF: G60291408
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Simposi 2005 i web

Nom: FUNDACIÓ JOAN MARAGALL. CRISTIANISME I CULTURA
NIF: G59319186
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Premi Joan Maragall i projecte d’ajuts a la formació

Nom: ASS. CULTURAL MAÇART
NIF: G17838061
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: VIII Festival de Cultura Contemporània

Convocatòria CLT/361/2005, de 15 de febrer (Exhibició, difusió i divulgació)

Nom: OCTUBRE TEATRAL, SL
NIF: B63797476
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: ”El amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín”, obra de teatre

Nom: ASS. MARATÓ DE L’ESPECTACLE
NIF: G60714086
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: XXII Festival Interdisciplinar La Marató de l’Espectacle

Nom: FUNDACIÓ MÚSICA CONTEMPORÀNIA
NIF: G60321254
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Cicle de Música

Nom: ARQUEBISBAT DE BARCELONA. MUSEU DIOCESÀ DE BARCE·
LONA
NIF: Q0800007G
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Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Exposició Foujita entre Orient i Occident

Nom: MARTINEZ LOPEZ·AMOR, ALBERT
NIF: 39707197C
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: ”Nulles 2005”, exposició

Nom: AVANTI PIANO QUASI RETRO, SL
NIF: B61323333
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 16.800,00 euros
Objecte: Mostra de Cinema d’Animació d’Autor de Barcelona

Nom: ARTIPOLIS
NIF: G61918215
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Mostra de Teatre de Barcelona

Nom: CIRCUIT MODARTE, SL
NIF: B62363254
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Circuit interdisciplinari (Moda, video, festes, ...) a Barcelona

Nom: FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS
NIF: G43050269
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Biennal d’Art de Valls / Premi Guasch·Coranty

Nom: HABITUAL VIDEO TEAM
NIF: G64031586
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: ”Flux”, mostra de video d’autor

Nom: OBSERVATORI DE RESISTÈNCIES I SUBCULTURES (RISC)
NIF: G63854814
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: ”Subvertising”, festival de publicitat

Nom: ASSOCIACIÓ TICS CULTURALS
NIF: G63209522
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: ”Ganga·à·Porter”, Festival

Nom: ASSOCIACIÓ DIFUSORA OBRA GRÀFICA INTERNACIONAL DE 
BARCELONA (ADOGI)
NIF: G58418906
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: XXV Mini Print, Exposició Internacional de Gravat de Cadaqués

Nom: ASSOCIACIÓ DE REALITZADORS I PRODUCTORS AUDIOVISUALS 
DE GIRONA · ARPAGI
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NIF: G17696667
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Festival Internacional de Vídeo i Arts Digitals

Nom: ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRÍTICS D’ART
NIF: G59698639
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Jornades obre crítica d’art

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA SIGNES
NIF: G63124812
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Premis Signes per a dissenyadors professionals

Nom: BANAL XIFRÉ, ISABEL
NIF: 77906802Y
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 24.800,00 euros
Objecte: Les transformacions urbanístiques i socials esdevingudes al barri del 
Raval

Nom: ASSOCIACIÓ GRESOL, BIBLIOTECA CULTURAL I CENTRE D’ES·
TUDIS CREATIUS
NIF: G17744293
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: ”La terra sona”, Festival Internacional d’Art Contemporani

Nom: HIPNOTIK FESTIVAL, SL
NIF: B63634992
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 27.000,00 euros
Objecte: Festival Hip Hop

Nom: ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE JAZZ I MÚSICA MODERNA DE CATA·
LUNYA
NIF: G58868167
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 27.000,00 euros
Objecte: Festival l’Hora del Jazz, memorial de Tete Montoliu.

Nom: ART TRÀNSIT DANSA, SL
NIF: B61019246
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 27.000,00 euros
Objecte: Antologia pel XX aniversari de la companyia

Nom: ESCENA POBLE NOU
NIF: G63781983
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 28.000,00 euros
Objecte: IV Festival de tardor d’arts escèniques

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL “KTON Y CIA.”
NIF: G62320551
Partida: 6240/D/480000100/4421
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Import: 30.000,00 euros
Objecte: ”Nits digitals”, cicle d’arts electròniques a Vic

Nom: COMPANYIA DE BALLET DAVID CAMPOS, SL
NIF: B62231451
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Espectacles de dansa arreu de Catalunya

Nom: ASSOCIACIÓ MARATÓ DE L’ESPECTACLE
NIF: G60714086
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 37.500,00 euros
Objecte: XIV Festival Internacional de Dansa Paisatges Urbans

Nom: ASSOCIACIÓ ACTIVITATS ARTESANES I D’INVESTIGACIÓ PLÀS·
TICA DEL FOMENT D’ARTS DECORATIVES
NIF: G60061710
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: ”Artmar”, Biennal de la Mediterrània

Nom: INDIGESTIÓ, SCP
NIF: G60751237
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 59.000,00 euros
Objecte: Diferents festivals de música (“Hipersons”, “Observatori de Música de 
Barcelona”, …)

Nom: H. ASSOCIACIÓ PER A LES ARTS CONTEMPORÀNIES
NIF: G59845172
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 70.000,00 euros
Objecte: QUAM 2005

Nom: CENTRE D’INICIATIVES DEL TEATRE DE LES ARTS, SL
NIF: B63368518
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: X Festival d’Òpera de Butxaca

Convocatòria CLT/364/2005, de 15 de febrer (Dotació d’infraestructures)

Nom: TEATRE DEL SOL
NIF: G58428129
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Adequació del local

Nom: FUNDACIÓ NIEBLA
NIF: G17516741
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: ASSOCIACIÓ GRÀCIA TERRITORI SONOR
NIF: G61137642
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 6.490,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament
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Nom: ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPOSITORS
NIF: G58052911
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 6.500,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: AMICS DEL CENTRE D’ART I NATURA DE FARRERA
NIF: G25405168
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 7.300,00 euros
Objecte: Adequació del local

Nom: NATS NUS, SL
NIF: B63741888
Partida: 6240/D/770000100/4421
Import: 7.714,00 euros
Objecte: Adequació del local

Nom: LANÒNIMA IMPERIAL, SCCL
NIF: F58299173
Partida: 6240/D/770000100/4421
Import: 8.107,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: CASAL LAMBDA
NIF: G08952939
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 8.600,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: AREATANGENT
NIF: G63095814
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 9.600,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: ASSOCIACIÓ DE DANSA INDEPENDENT DE BARCELONA LA
NIF: 60688579
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 13.000,00 euros
Objecte: Adequació del local

Nom: MAL PELO, SCCL
NIF: F61026480
Partida: 6240/D/770000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Adequació del local

Nom: ASSOCIACIÓ D’ARTISTES VISUALS DE CATALUNYA
NIF: G60838190
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 17.710,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: ESCENA POBLE NOU
NIF: G63781983
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 18.500,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament
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Nom: 1 VERD ASSOCIACIO CULTURAL
NIF: G63631188
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES
NIF: G08746976
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Adequació de la sala gòtica del Convent dels Àngels com a sala d’expo·
sicions

Nom: ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DEL CAOS
NIF: G60884640
Partida: 6240/D/782000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: A.C.C.E.S. / L’ANIMAL A L’ESQUENA
NIF: G17685264
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 35.794,82 euros
Objecte: Adequació del local

Nom: FUNDACIÓ JOAN BROSSA
NIF: G61879607
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 43.616,00 euros
Objecte: Adequació del local

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL PEL DESENVOLUPAMENT
NIF: G60801636
Partida: 6240/D/780000100/4421
Import: 70.000,00 euros
Objecte: Adequació del local

Convocatòria CLT/359/2005, de 15 de febrer (Activitats musicals)

Nom: FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ·PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
NIF: G59684548
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle Concerts de Tarda

Nom: PLATAFORMA ARTÍSTICO·CREATIVA FESTINOVAL
NIF: G25528167
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Festival Festinoval

Nom: AMICS DE L’ÒPERA D’HOSPITALET
NIF: G59531038
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle de Recitals Lírics

Nom: ASSOCIACIÓ DE CONCERTS DE REUS
NIF: G43077288
Partida: 6240/D/480000100/4421
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Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle de Concerts de Música Clàssica

Nom: BIOSCA HERMANOS, SL
NIF: B08046815
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: II Festival de Música de Blanes “El Convent”

Nom: PORT D’AIGUADOLÇ SITGES, SA
NIF: A08837247
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Festival Concerts de Mitjanit a Sitges

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE BARCELONA
NIF: G58179755
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle de Concerts Nous Repertoris

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE SITGES
NIF: G58878505
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Cos i música”, curs internacional

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL EL CLUB DE LA CANÇÓ
NIF: G63479810
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle de concerts de cançó a Manresa

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL OPUS ARTIS
NIF: G17713710
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: V Festival de Música Clàssica de Sant Pere de Rodes

Nom: FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU·FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G58460569
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats de la Big Band del Conservatori

Nom: FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU·FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G58460569
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs de composició del Conservatori del Liceu

Nom: FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU·FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G58460569
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs de perfeccionament i especialització musical del Conservatori de 
Liceu

Nom: FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU·FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G58460569
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Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Mozart i Salieri”, òpera

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL DE CALAIX
NIF: G17748948
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: CD de Calaix

Nom: FIGA ROCK PRODUCCIONS
NIF: G25519323
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: IV Festival Alternatiu Independent Figa Rock

Nom: ORQUESTR@BERGUEDÀ
NIF: G63326011
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle Concerts Verds

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
NIF: G58373853
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: XXXVI Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya

Nom: ASSOCIACIÓ FOLK RURAL ESPECTACLES
NIF: G17558727
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: VIII Festival de folk rural a Pardines

Nom: ASSOCIACIÓ PER AL DIÀLEG DE LA MÚSICA
NIF: G17673872
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs Campus Rock

Nom: Producciones Silvestres S.L.
NIF: B61833521
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: CD Marc Parrot

Nom: IDEES I PROJECTES MOM, SLL
NIF: B62218409
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Producció Història del Soldat Òpera Móbile

Nom: JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
NIF: G60428976
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Festival acampada jove 2005 a Sant Celoni

Nom: CIVIT FONT, M. ÀNGELS (MAC ESTUDI)
NIF: 37666691M
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Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs de professionalització d’òpera per a joves cantants lírics

Nom: AGRUPACIÓ CÍVICA · CULTURAL VIC BANG JAZZ CAVA
NIF: G59920553
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle anual de concerts a la Jazz Cava de Vic

Nom: ASSOCIACIÓ CORAL CARMINA DE BARCELONA
NIF: G58239914
Partida: 240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Manteniment de l’activitat de la Coral Carmina

Nom: ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ORGUE DE COLLBATÓ
NIF: E58646811
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Cicle de Concerts d’Orgue i Música Clàssica

Nom: ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTÈRPRETS DE MÚSICA CLÀSSICA
NIF: G59952705
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: IV Cicle Anna Ricci

Nom: CORAL SANT JORDI
NIF: G58249533
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats de la Coral

Nom: CLAUSTROFILIA
NIF: G17659905
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: IV Festival de música contemporània Con·T·mpo

Nom: ASSOCIACIÓ PER LA MÚSICA CREATIVA I ACTUAL
NIF: G43133511
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 7.500,00 euros
Objecte: Cicle Programació de Música a Reus

Nom: CENTRE ENSENYAMENTS MUSICALS FELIP PEDRELL, SL
NIF: B43404870
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Curs d’Estiu l’Ametlla de Mar

Nom: TEATRE OBLIGATORI, SL
NIF: B63516959
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: ”Últimes cançons”, recital de Mahler

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA MÚSICA SIMFÒNICA I DE CAMBRA·ORQ. 
SIMFÒNICA SANT CUGAT
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NIF: G63152060
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Manteniment de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat

Nom: MAS SOLE, SCP
NIF: G25499492
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: CD de Roger Mas

Nom: CASINO DE GRANOLLERS CLUB DE RITME
NIF: G08457608
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Programació de Jazz al Casino de Granollers

Nom: VÈRTEX EMPRESARIAL DE SERVEIS CULTURALS, SL
NIF: B62286638
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Festival Salafolc’05·La Mirona

Nom: FOMENT MATARONI
NIF: G08399099
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Cicle música al Foment Mataroní

Nom: FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ·PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
NIF: G59684548
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Cicle amb l’Orquestra Simfònica del Vallès

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE FIGUERES
NIF: G17105081
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: XIII Festival de Jazz a Figueres

Nom: SISA MESTRES, JAUME
NIF: 37303308E
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: CD “El Passeig dels Solitaris”

Nom: ESCOLA DE MÚSICA DE BARCELONA, SL
NIF: B58338435
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Curs Internacional de Música de Barcelona

Nom: ASSOCIACIÓ CANTANTS I INTÈRPRETS PROFESSIONALS EN 
LLENGUA CATALANA
NIF: G58920208
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Cicle “Versos i cançons”
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Nom: ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ORGUE DE LES COMARQUES DE 
LLEIDA
NIF: G25321662
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Cicle Orgues de Ponent a diversos municipis de Lleida

Nom: JJMM DE TORTOSA
NIF: G43336247
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Cicles de música a Tortosa

Nom: ASSOCIACIÓ PER LA MÚSICA CREATIVA I ACTUAL “AMCA”
NIF: G43133511
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.500,00 euros
Objecte: Festival de Músiques d’Arrel d’Arreu del Món

Nom: AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS
NIF: G58117847
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 11.000,00 euros
Objecte: Manteniment de la “Big Band Jazz Terrassa”

Nom: ASSOCIACIÓ MUSICAL GALLIGANTS
NIF: G17753120
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Curs Trobades Orquestrals de la Jove Orquestra Athenea

Nom: CENTRE ENSENYAMENTS MUSICALS FELIP PEDRELL, SL
NIF: B43404870
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Festival Ebre Terra de Vent

Nom: ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS
NIF: G60187697
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Producció concert centenari “Joaquim Homs”

Nom: PERCUSSIONS DE BARCELONA, SCP
NIF: G61610598
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats i encàrrec d’obra

Nom: ASSOCIACIÓ PER LA MÚSICA CREATIVA I ACTUAL “AMCA”
NIF: G43133511
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: XV Festival de ReusBlues

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE BARCELONA
NIF: G58179755
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Cicle de Concerts Joves i Clàssica
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Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE BARCELONA
NIF: G58179755
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Concurs Joves Compositors Premi Internacional F. Mompou

Nom: ASSOCIACIÓ JUVENIL JOVES D’ESQUERRA VERDA
NIF: G60921152
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Festival Empordà Roig de Pop·Rock

Nom: ORQUESTRA BARROCA CATALANA
NIF: G60434487
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Concerts de música barroca al Teatre Romea

Nom: VOX 21, SL
NIF: B63225684
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: ”Al baterell del sol”, cicle de lied català

Nom: CAMERATA XXI FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G43675487
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Manteniment de l’Orquestra Camerata XXI

Nom: ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48
NIF: G62415427
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Manteniment activitats Orquestra Cambra Terrassa

Nom: JJMM DEL PALLARS SOBIRÀ
NIF: G25490848
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: V Festival de Música de la Vila de Rialp

Nom: INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G08943086
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Manteniment Orquestra Barcelona Sinfonetta

Nom: ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE CAMBRA CATALANA
NIF: G59927590
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FEDERACIÓ UNIÓ DE MÚSICS DE CATALUNYA
NIF: G63167571
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Campanyes, web i butlletí federació
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Nom: LIEDER CÀMERA, COR DE CAMBRA
NIF: G59896696
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 17.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: Fundació Castells Culturals de Catalunya
NIF: G25328345
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 17.000,00 euros
Objecte: Cicle de concerts als castells

Nom: ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL BLUES DE CERDANYOLA
NIF: G62624416
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: XVIII Festival Internacional de Blues de Cerdanyola

Nom: CENTRE ENSENYAMENTS MUSICALS FELIP PEDRELL, SL
NIF: B43404870
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: XII Mostra de Jazz de Tortosa

Nom: PASCUAL BELLOSTA, XAVIER
NIF: 40447833X
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Festival Acústica 2005 de Figueres

Nom: ATOT MÚSICA I TEATRE PER A NENS I JOVES, SL
NIF: B17597634
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Espectacles musicals per al públic escolar i familiar

Nom: AGRUPACIÓ CÍVICA · CULTURAL VIC BANG JAZZ CAVA
NIF: G59920553
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: VII Festival de Jazz de Vic

Nom: ASSOCIACIÓ AMICS DEL JAZZ DE REUS
NIF: G43501626
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: III Festival Internacional de Jazz de Reus

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE SITGES
NIF: G58878505
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: I Festival de Música Clàssica de Sitges

Nom: PORTMANY INTEGRAL, S.L.
NIF: B61699971
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: VII Festival de Música Clàssica Castell Santa Florentina de Canet de 
Mar
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Nom: GEO IDEA S.L.
NIF: B60389202
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: 5 concerts de Maria del Mar Bonet i Manel Camp

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL PAU CASALS
NIF: 40286515Z
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 21.000,00 euros
Objecte: Cicle Temporada de Concerts

Nom: ASSOCIACIÓ FORMACIÓ DE JOVES CANTANTS D’ÒPERA
NIF: G62525529
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Curs Professionalització per a Joves Cantants d’Òpera

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA FRANCESC VIÑAS
NIF: G59145474
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas

Nom: ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA DE CERVERA
NIF: G25073198
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: XXIV Curs Internacional de Música de Cervera i Bellpuig

Nom: ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS
NIF: G60187697
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 24.500,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: ATENEU SANTFELIUENC
NIF: G58153016
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 26.000,00 euros
Objecte: Cicle de Jazz 2005

Nom: GESTIONS I PRODUCCIONS MUSICALS, SCP
NIF: G62076922
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 26.000,00 euros
Objecte: XIII Festival Blues a Roses

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL ANIMA’T SERVEIS CULTURALS
NIF: G43490309
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Cicle de Música Contemporània a Tarragona

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE FIGUERES
NIF: G17105081
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: XIII Festival Schubertíada a Vilabertran
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Nom: ASSOCIACIÓ CONCURS INT. EXECUCIÓ MUSICAL MARIA CA·
NALS
NIF: G58415860
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: LI Concurs Internacional d’Execució Musical Maria Canals

Nom: ASSOCIACIÓ CANTANTS I INTÈRPRETS PROFESSIONALS EN LLEN·
GUA CATALANA
NIF: G58920208
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 44.000,00 euros
Objecte: XI Cicle acústic

Nom: AGRUPACIÓ DE CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE TOR·
TOSA
NIF: G43788249
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: I Festival Música Sacra de Tortosa

Nom: ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’ORGUE
NIF: G60250156
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 65.000,00 euros
Objecte: XXV Cicle de Concerts “Els orgues de Catalunya”

Nom: AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS
NIF: G58117847
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 70.000,00 euros
Objecte: XXIV Festival de Jazz de Terrassa

Nom: FUNDACIÓ PRIV. JOVE ORQ. NACIONAL DE CATALUNYA
NIF: G62067319
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 73.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats de la Jove Orquestra

Nom: ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DE CADAQUÉS
NIF: G59478230
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Manteniment de les activitats

Nom: FUNDACIÓ ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ
NIF: G17231648
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Manteniment de ls activitats

Nom: FEDERACIÓ DE JOVENTUTS MUSICALS DE CATALUNYA
NIF: G58218595
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 105.000,00 euros
Objecte: Cicle Xarxa de Músiques a Catalunya

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA JULIA CARBONELL
NIF: G25482399
Partida: 6240/D/481000100/4421
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Import: 150.000,00 euros
Objecte: Manteniment de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell

Convocatòria CLT/363/2005, de 15 de febrer (Recerca, creació i producció)

Nom: CERVELLÓ GARRIGA, JORDI
NIF: 36201882C
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Ybris”, obra simfònica

Nom: ERRE QUE ERRE, CIA. DE DANZA, SCCL
NIF: F62571997
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”APAAI”, curtmetratge de dansa

Nom: SALES SARIOLA, MARTÍ
NIF: 36530242D
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Estudi de l’obra dels dramaturgs Sarah Kane, Barnard·Marie Koltès i 
Heiner Müller

Nom: BAIXAS CALAFELL, NICOLAS
NIF: 46345942E
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Papallones”, obra de teatre

Nom: CASTELLS ADELL, MARIONA
NIF: 53124724Z
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Paisatges”, espectacle de dansa

Nom: EMOTIQUE, SL
NIF: B63673479
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Raw00”, performance

Nom: SCHMUTZ, CHRISTINE W.
NIF: X2725121N
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”No dormir”, obra de teatre

Nom: HURTADO MOMPEO, XAVIER
NIF: 37324122K
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”El mundo soñado”, documental

Nom: GALDON MARTINEZ, JESUS
NIF: 46564275Q
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: “Dibuixar la continuïtat”, dibuix
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Nom: GASULL ALTISENT, FELIU
NIF: 46219995T
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Obra per a rapsoda i orquestra simfònica

Nom: ASSOCIACIÓ D’’ALLIBERAMENT DIGITAL
NIF: G63771687
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Difusió i anàlisi crític de material inèdit en el nostre país

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL PER AMOR A L’ART
NIF: G63780605
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Mapa 2005”, obra de teatre

Nom: SARDÀ PÉREZ·BUFILL, ALBERT
NIF: 37236091B
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Òpera “Un futur esplèndit”, música

Nom: ASS. GIRONINA DE TEATRE
NIF: G17380932
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Workshop and Mechanics”, 6 espectacles breus multidisciplinars

Nom: SUBIRÓS PUIG, JOSEP
NIF: 40418931L
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Projecte de recerca sobre el racisme

Nom: RUMBAU SERRA, ANTONI
NIF: 38388914M
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.300,00 euros
Objecte: ”El saló d’Anubis o l’Acadèmia de Lilí&Dante”, òpera

Nom: RAMOS PERRAMON, JOB
NIF: 46672687Y
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.810,00 euros
Objecte: ”Ara que tu hi ets”, un any i mig per Europa sense cap direcció

Nom: GARCIA QUIÑONES, MARTA
NIF: 38094892S
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: “L’escolta distreta”, projecte d’investigació

Nom: BOLUDA JULIÁN, AMÈLIA
NIF: 36928442X
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Audiovisual del Patrimoni Coreogràfic i Artístic de Barcelona
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Nom: CIRERA CAUBET, LAURA
NIF: 43723051M
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: “Art per artistes”, valoració sociocultural del desenvolupament de l’art en 
la història i recull d’entrevistes

Nom: SAGARRA TRIAS, MARIA
NIF: 37737890L
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: ”Els temperaments de la veu”, estudi del desenvolupament vocal quant a 
tècnica, poètica i emocions

Nom: GURRERA ROIG, MATILDE
NIF: 39843498T
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Projecte d’investigació sobre les hipòtesis d’aparició en el vocabulari polític 
de nous entusiasmes en la convivència, les institucions i la cultura catalana com a 
índex relatiu a la cultura europea.

Nom: AREATANGENT
NIF: G63095814
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: ”Geografies Públiques a la Intempèrie”, obra de teatre

Nom: PEIRANO FIGUEROA, CARLA (KRUGLANSKI). IUA.UPF
NIF: X5250109Z
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: “Costura de código abierto”, taller mòbil

Nom: Muntané Raich, Antoni
NIF: 46628109W
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: ”Microglofon”, espectacle de circ

Nom: L’ARCÀNGEL TEATRE
NIF: G63567028
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.200,00 euros
Objecte: ”Ràdio Patera”, projecte d’investigació teatral.

Nom: BAYONA FERNÁNDEZ, ALBERT
NIF: 40848703J
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.400,00 euros
Objecte: ”Wysiwyh”, video art

Nom: RUSIÑOL PAÑELLA, JORDI
NIF: 46215766A
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.400,00 euros
Objecte: ”Odola”, òpera

Nom: AMARGÓS ALTISENT, ALBERT
NIF: 37256639C
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Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.400,00 euros
Objecte: ”El saló d’Anubis o l’Acadèmia de Lilí&Dante”, òpera

Nom: ALTAYÓ ISERN, GERARD
NIF: 44983136N
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.400,00 euros
Objecte: ”P.O.U.M.”, creació d’un centre d’estudis de la poesia experimental i 
contemporània

Nom: CIA. DE DANZA ANTHURIUM
NIF: G63048508
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.500,00 euros
Objecte: ”Armageddon”, dansa

Nom: ASS. CATALANA D’INTÈRPRETS DE MÚSICA CLÀSSICA
NIF: G59952705
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.500,00 euros
Objecte: Cicle Anna Ricci

Nom: SALLARÈS CASAS, MIREIA
NIF: 37330496R
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: ”Le camion de Zahra”, exposició videogràfica

Nom: ROVIRA VIÑAS, ANTONI
NIF: 39127409Q
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: “Autonomia personal i dret a la vida (De l’eutanàsia a l’homicidi pietós)”, 
estudi

Nom: AMAT NOGUERA, FREDERIC
NIF: 46104714H
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: ”Flipbook”, curtmetratge d’animació

Nom: FAUSTINO ALDEA, SERGI
NIF: 34752115N
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: ”El cremáster de los cojones”, obra de teatre

Nom: ARTIPOLIS
NIF: G61918215
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: ”Déu i altres psicòpates”, obra de teatre

Nom: MARZO PÉREZ, JORGE LUIS
NIF: 43405979B
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Exposició d’art contemporani sobre influència del barroc en el marc de 
les cultures hispàniques
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Nom: AREATANGENT
NIF: G63095814
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: ”El món a fora”, obra de teatre

Nom: CORREA LARRAIN, MARIA MAGDALENA
NIF: X2104866K
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Projecte i exploració fotogràfica i vídeo a Aysén, Xile

Nom: GARCÍA DEMESTRES, ALBERTO
NIF: 35015931H
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Òpera de cambra per a nens i joves

Nom: OLBETER, ROLAND
NIF: X0769087J
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Concert “Orlando furioso”

Nom: CUESTA REIGADA, MERY
NIF: 20223066V
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: “Pensa en verd: revisions del paisatge de la Garrotxa des de la comuni·
cació visual”

Nom: ROIG BADIA, MARC
NIF: 37742263E
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Arxiu documental sobre la vida de 40 nens

Nom: ACTEON, SCCL
NIF: F60385747
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Espectacle del compositor J.L.Bieito

Nom: VILA·PUIG MORERA, JOAN
NIF: 33872844P
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Projecte de recerca sobre les formes de participació cultural

Nom: LUIK, BRIGITTE
NIF: X2322506N
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”El cor d’un boxejador”, obra de teatre

Nom: PUEYO SANDEZ, JOAN
NIF: 38484066Y
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Recerca i anàlisi del propi treball per a una nova producció



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.2009 6151

Disposicions

Nom: GIRONA ART CONTEMPORANI·GAC
NIF: G17708579
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 4 exposicions de Net Art a Container

Nom: YESICANDOALL PRODUCTIONS, SL
NIF: B63733281
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 4 produccions culturals

Nom: PLADEVALL VILA, ENRIC
NIF: 37639664A
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 2 escultures

Nom: MASÓ MAS, MIREYA
NIF: 46344224Y
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Realització d’un vídeo a l’Antàrtida

Nom: SALAZAR HERNANDEZ, CARMELO
NIF: 52844329N
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”Espaciales”, espectacle de dansa

Nom: FERRANDO LUQUÍN, SÍLVIA
NIF: 46139354C
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: “A la meva mercè”, obra de teatre

Nom: SEBASTIÀN VALLE, MANUEL
NIF: 43413153D
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Espectacle de circ i teatre

Nom: PIGEM PÉREZ, M. PAU
NIF: 38105821L
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”La dona d’abans” (Roland Schimmelpfenning) a la Sala Beckett

Nom: THE VIDEO ART FOUNDATION, SCP
NIF: G62972583
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”Videodictionary”

Nom: ELÈCTRICA PRODUCCIONS, S.L.
NIF: B62516984
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 12.600,00 euros
Objecte: ”Tot no és perfecte”, obra de teatre
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Nom: RGA·ROADA, SCCL (CIA. ROBERTO G. ALONSO)
NIF: F63153951
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: ”Mon Genet, espectacle de dansa i teatre

Nom: ASSOCIACIÓ TEATRAL PARRACS
NIF: G61668216
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: “Stabat”, cantata

Nom: COMPANYIA METROS, SCP
NIF: G61116273
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: ”Àngel”, coreografia

Nom: ÀNGELS MARGARIT, SLU
NIF: B62732623
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Una coreografia amb una temàtica: la ciutat

Nom: TAG TALLER D’INTANGIBLES
NIF: G62296157
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.600,00 euros
Objecte: Projecte de recerca experimental sobre creació col·lectiva en xarxa

Nom: PARICIO GARCIA, RAQUEL.
NIF: 46559490S
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 15.800,00 euros
Objecte: ”Poetic·Cubes”, 9 robots

Nom: ANTIGUA I BARBUDA CONTRUCCIÓ I EFECTES, SL
NIF: B63068407
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: ”Barra”, obra de teatre

Nom: MARTINEZ GONZALEZ DE LA RUBIA, DOMÈNEC
NIF: 40973396T
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 16.800,00 euros
Objecte: ”Decorado con tres vistas”, òpera

Nom: TEATRE MIM DE LA BRUME
NIF: G61676474
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 17.000,00 euros
Objecte: Estudi sobre danses brasileres

Nom: PARICIO GARCIA, RAQUEL
NIF: 46559490S
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: ”Poètic”, recerca d’art·ciència·tecnologia·consciència



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.2009 6153

Disposicions

Nom: ALCANTARA PARRAGA, MANUEL
NIF: 38102489E
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: “El Remolcable”, espectacle de circ

Nom: BÚBULUS CIA. DE DANSA, SCCL
NIF: F61356093
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Espectacle de dansa·teatre

Nom: GALAN SALA, MARTA
NIF: 40444946K
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.200,00 euros
Objecte: ”El gos”, obra de teatre

Nom: DOGON EFFF, SCP
NIF: G63808984
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Teatre Virtual

Nom: TOMIC FAJDETIC, JULIJANA
NIF: 47949878F
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: ”Lenin is mine”, obra de teatre

Nom: ALBERT VIDAL PRODUCCIONS, SL
NIF: B17777913
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Enregistraments de cants tel·lúrics amb músics de Mongòlia

Nom: RESTUCCI SANCHEZ·ZINNY , SAMUEL
NIF: X4301762A
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 22.400,00 euros
Objecte: ”Disculpen las molestias. Fallas de origen”, curtmetratge d’animació

Nom: MOREY GOMILA, JOAN
NIF: 43075314V
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 22.800,00 euros
Objecte: ”Dominion”, performance

Nom: ESTUDI PLAYTIME,S.L.
NIF: B63449714
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: ”Franco avui”, documental

Nom: 1 VERD ASSOCIACIO CULTURAL
NIF: G63631188
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: ”Ambdós hemisferis”, Reflexió sobre el paper de l’art en la ciència i el 
pensament actual
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Nom: CAMERATA SANT CUGAT
NIF: G63463368
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 25.200,00 euros
Objecte: ”Instint Mozart”, espectacle sobre el rèquiem de Mozart amb sonet de 
Shakespeare

Nom: COLLADO SALA, ERNESTO
NIF: 46239141X
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 25.300,00 euros
Objecte: ”One”, obra de teatre

Nom: ROVIRA RUBIRALTA, XAVIER
NIF: 43681480H
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 27.000,00 euros
Objecte: “Liquid docs·documents líquids”, web, exposició itinerant i DVD

Nom: MASANÉS CASAPONSA, CRISTINA
NIF: 39338152X
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: ”Germaine Gargallo”, documental

Nom: OCTUBRE TEATRAL, SL
NIF: B63797476
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 35.000,00 euros
Objecte: ”El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”, arts visuals amb 
titelles i dramatúrgia contemporània

Nom: LAS MALQUERIDAS, SCCL
NIF: F61224481
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: ”Tantan/Yo·Calcomanies”, projecte sobre la identitat de l’individu

Nom: MIRACLE GUERRERO, DANIEL
NIF: 46647597D
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 47.000,00 euros
Objecte: Televisió experimental

Nom: PROYECTO KLEZ, SL
NIF: B63076582
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 53.600,00 euros
Objecte: ”Creació I·D·I Identitats”, projecte sobre l’aplicació de la tecnologia inte·
ractiva a la coreografia i a la preformance

Nom: PROYECTO KLEZ, SL
NIF: B63076582
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 57.900,00 euros
Objecte: ”L’escena augmentada”, projecte d’investigació sobre tecnologia interactiva 
aplicada a la dansa

Nom: LA PERLA 29, SL
NIF: B62843974
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Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: 3 obres de teatre: “la Mort d’Ivan Illich”, “Amor Fe i Esperança”, “El 
Compte Arnau”

Nom: PLATONIQ, SISTEMA CULTURAL
NIF: G63306914
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 75.500,00 euros
Objecte: ”OpenServer”, plataforma de ràdio oberta a internet

Convocatòria CLT/362/2005, de 15 de febrer (Temes clau del món contemporani)

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL CUERPO TRANSITORIO
NIF: G82061797
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Mundos transitorios, espectacle de dansa

Nom: TRUJILLO ACOSTA, MILENA
NIF: X1614155S
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Projecte “Migracions, Barcelona extraña Bogotà”

Nom: ASSOCIACIÓ MARATÓ DE L’ESPECTACLE
NIF: G60714086
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Intercanvi cultural entre joves de la comunitat de Sabadell, coreògrafs 
catalans i el projecte Grem Mebros de Brasil.

Convocatòria CLT/362/2005, de 15 de febrer (Temes clau del món contemporani)

Nom: ASSOCIACIÓ FESTIVAL DE CINEMA JUEU DE BARCELONA
NIF: G63398952
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Festival de cinema

Nom: ASSOCIACIÓ SOS RACISME · CATALUNYA
NIF: G58958323
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Campanya contra el racisme social

Nom: BADELL GIRALT, LAURA
NIF: 37329218B
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Confrontació cultural a l’Uzbekistan

Nom: ALFONSO ROIG, CARLES
NIF: 38068591A
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Autoretrats

Nom: ALIA, ASSOCIACIÓ CULTURAL DE DONES PER A LA RECERCA I 
L’ACCIÓ
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NIF: G63999049
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: E·Radio per a promoure la participació social de les dones joves gitanes

Nom: CASTELAR GARRIGA, M. ELENA
NIF: 36958074H
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: ”Transforming de city”

Nom: ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE
NIF: G17380932
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Projecte d’educació a través dels IES gironins

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA PER A L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE 
CATALUNYA
NIF: G62429329
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Les Músiques del Magreb

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA L’ARC TALLER DE MÚSICA
NIF: G60073186
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Tallers de música per a nens del Raval

Nom: ASSOCIACIÓ GRESOL, BIBLIOTECA CULTURAL I CENTRE D’ES·
TUDIS CREATIUS
NIF: G17744293
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Cicle de Cultures del Món

Nom: MARIANI FERNÁNDEZ, PAULA
NIF: 47908802D
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”Mundos transitorios”, peça escènica de dansa·teatre de dones immi·
grants

Nom: ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL
NIF: G08828998
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Activitats d’expressió cultural

Nom: ORFEÓ LLEIDATÀ
NIF: G25028275
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Projecte Unison

Nom: DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA DE LA UNIVER·
SITAT DE LLEIDA
NIF: Q7550001G
Partida: 6240/D/480000100/4421
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Import: 12.000,00 euros
Objecte: Diàlegs al voltant de la interculturalitat

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ULL ANÒNIM
NIF: G61222758
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Documental llargmetratge “Cara a cara” sobre la integració de la immi·
gració africana a Catalunya

Subvencions directes

Nom: ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GES·
TIÓN DE ESPAÑA
NIF: G79263414
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Artistas en ruta 2005

Nom: AS. CULTURAL D·I·N·A OBSERVATORIO DE EXPERIMENTACIÓN 
SOBRE ARTE,TECNOLOGÍA Y CIENCIA
NIF: G63418487
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Projecte d’investigació “The Influencers”

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TÀPIES
NIF: G58268582
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Projecte Majories Urbanes 1900·2025

Nom: ASSOCIACIÓ OVNI
NIF: G61523965
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 70.000,00 euros
Objecte: Festival OVNI, exposicions videogràfiques

Nom: INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA I ESPORTS DE TERRASSA
NIF: P5827904C
Partida: 6240/D/460000100/4421
Import: 80.000,00 euros
Objecte: Festival Internacional de Dansa de Terrassa “Tensdansa”

Nom: INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
NIF: P5890006I
Partida: 6240/D/460000100/4421
Import: 99.000,00 euros
Objecte: Espai escènic municipal Mercat de les Flors

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL CONSERVAS
NIF: G62138946
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 110.000,00 euros
Objecte: Festival Inn Motion 2005

Nom: AJUNTAMENT DE MATARÓ
NIF: P0812000H
Partida: 6240/D/760/460000100/4421
Import: 140.000,00 euros
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Objecte: Posada en marxa de Can Xalant, centre de creació contemporània

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ
NIF: G17099334
Partida: 6240/D/480000100/4421
Import: 150.000,00 euros
Objecte: Festival Internacional de Músiques de Torroella de Montgrí

Nom: NATS NUS, SL
NIF: B63741888
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 150.000,00 euros
Objecte: Activitats realitzades al Teatre·Auditori Sant Cugat i al programa “Dansa 
creativa a les escoles”

Nom: INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT
NIF: P1700038A
Partida: 6240/D/760/460000100/4421
Import: 200.000,00 euros
Objecte: Olot, Espai de creació contemporània

Nom: FUNDACIÓ INTERARTS PER A LA COOPERACIÓ CULTURAL IN·
TERNACIONAL
NIF: G62124987
Partida: 6240/D/481000100/4421
Import: 290.000,00 euros
Objecte: Jornades Internacionals sobre la cultura en l’espai Euromediterrani

Nom: RARAVIS, ANDRÉS CORCHERO·ROSA MUÑOZ, SCP
NIF: G63362107
Partida: 6240/D/470000100/4421
Import: 397.200,00 euros
Objecte: Produccions, manteniment Cia., activitats de Residència a l’Estruch de 
Sabadell

Nom: AJUNTAMENT DE GIRONA
NIF: P1708500B
Partida: 6240/D/460000100/4421
Import: 450.000,00 euros
Objecte: XIV Festival Internacional de Teatre, Música i Dansa

Nom: CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
NIF: P5800017E
Partida: 6240/D/461000100/4421
Import: 600.000,00 euros
Objecte: Exposició “Occident vist des d’Orient” i diversos cicles de debat i refle·
xió

Nom: INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL DE LLEIDA
NIF: P2500075C
Partida: 6240/D/460000100/4421
Import: 990.000,00 euros
Objecte: Exposició i activitats al Centre d’Art La Panera

(08.357.143)
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ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL

RESOLUCIÓ
CMC/4101/2008, de 15 de desembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions 
concedides per l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural durant l’any 2006.

En compliment del que estableixen l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de no·
vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides d’import igual o superior a 3.000 
euros, durant l’any 2006, que es publiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de desembre de 2008

La vicepresidenta del Consell d’Administració

Per autorització

JOaN TORRENT I péREz

Cap d’Administració

aNNEx

Convocatòria CLT/627/2006, de 3 de març, per a la concessió de fons per a activitats 
professionals en l’àmbit de la creació artística i el pensament contemporani.

Nom: AS. PARA LA DANZA EN CATALUNYA
NIF: G59473231
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Activitats per a la difusió de la dansa

Nom: KÜLTUR BÜRO BARCELONA
NIF: G63888960
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Activitats de Kültur Büro Barcelona

Nom: ASS. CULTURAL ART PÚBLIC
NIF: G61266722
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Promoció i difusió d’obra seriada

Nom: CREART, RECERCA I CREACIÓ ARTÍSTICA
NIF: G62648332
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: La interior Bodega: L’espai de flux dinamitzat per Creart

Nom: AREA (ASS. RECERCA EDUCATIVA ARTS ESCÈNIQUES)
NIF: G59984112
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Area
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Nom: ORELLA ACTIVA , ASS. CULTURAL
NIF: G17674474
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats Orella Activa

Nom: JPC INICIATIVA MUSICAL
NIF: G61803425
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats Forum internacional de música

Nom: CENTRE D’ART LA RECTORIA
NIF: G59704643
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats del centre d’art La Rectoria

Nom: ASS. MUSICAL DEL GARRAF
NIF: G58505066
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’orquestra de cambra del Garraf

Nom: ASS. ARTÍSTICA CAMÍ DEL MONTSAGRE
NIF: G62804091
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass. Artística Camí del Montsagre

Nom: CORAL CARMINA
NIF: G58239914
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Activitats Coral Carmina

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA FOTO COLECTANIA
NIF: G62578505
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 010.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació Privada Foto Colectania

Nom: LA XINA ASSOCIACIÓ PER L’ART DE RECERCA TOTAL
NIF: G61315404
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Activitats de Xina Art

Nom: HELIOGABAL, ASS. CULTURAL DEL CARRER RAMON Y CAJAL
NIF: G60951365
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass. Heliogabal

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT
NIF: G25493693
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació Guillem Viladot
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Nom: ASS. CULTURAL CATALANA·IBEROAMERICANA
NIF: G43436674
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Activitats musicals de l’ass. Catalana·iberoamericana

Nom: LA PLATAFORMA PER LA PROMO I DIFUSIO DE LA CREACIO 
D’ACTIVIT CULT I ART
NIF: G17751264
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Híbrids

Nom: CENTRE CULTURAL IMAGINARI KIKU MISTU
NIF: G61178448
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Activitats del Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu

Nom: AS.DE COMPANYIES PROF.DE DANSA CATALUNYA
NIF: G64196918
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass.de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya

Nom: :MUÑOZ GARCIA, DAMIAN
NIF: 16284409H
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats companyia Damián Muñoz Danza

Nom: ASS. DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATA·
LUNYA
NIF: G60291408
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de prof.de la Gestió Cultural de Catalunya

Nom: PERCUSSIONS DE BARCELONA, SCP
NIF: G61610598
Partida: :6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de Percussions de Barcelona

Nom: DESASTROSUS CIRKUS, SCP
NIF: G62824370
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats DESASTROSUS CIRKUS

Nom: AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS
NIF: G58117847
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Big Band Jazz Terrassa

Nom: LA ROSA DE MARTINEZ ASSOCIACIÓ CULTURAL
NIF: G62827886
Partida: 6240D/482000100/4421
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Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Saladestar

Nom: CENTRE PICASSO D’HORTA
NIF: G43260025
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats del Centre Picasso d’Horta

Nom: FUND. PRIV. MÚSICA SIMFÒNICA I DE CAMBRA·ORQ. SIMFÒNICA 
SANT CUGAT
NIF: G63152060
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’orquestra

Nom: FUND. ORFEÓ CATALÀ·PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
NIF: G59684548
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: 3 cicles de concerts on es promou la música de cambra, coral i popular

Nom: ORFEÓ LLEIDATÀ
NIF: G25028275
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Activitats musicals de l’Orfeó

Nom: DRAP·ART
NIF: G61065678
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Activitats Drap·Art

Nom: ACM ASS. PER LA CULTURA I L’ART CONTEMP
NIF: G61437562
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass. per a la cultura i l’Art Contemporani

Nom: ATOT MÚSICA I TEATRE PER A NENS I JOVES, SL
NIF: B17597634
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: concerts per a escolars

Nom: CIA. COMPAÑIA PENDIENTE, SCCL
NIF: F62001607
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats de la companyia Pendiente

Nom: ASS. CATALANA D’INTÈRPRETS DE MÚSICA CLÀSSICA
NIF: G59952705
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’associació Catalana d’intèrprets de música clàssica 2006·
2007

Nom: AS. CULTURAL LA SOSPECHOSA
NIF: G62625322
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass. Cultural La Sospechosa

Nom: ASS. ORQUESTRA DE CAMBRA CATALANA
NIF: G59927590
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra de Cambra Catalana

Nom: BÚBULUS CIA. DE DANSA, SCCL
NIF: F61356093
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Companyia de Dansa Búbulus

Nom: AS. DE LA CULTURA ALIMENTARIA
NIF: G62330295
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’As. de la Cultura Alimentària

Nom: CAMERATA XXI FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G43675487
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 21.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’orquestra Camerata XXI

Nom: ASS. PER LA MÚSICA CREATIVA I ACTUAL “AMCA”
NIF: G43133511
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Activitats musicals d’AMCA

Nom: COLOR DANSA ESPANYOLA, SCP
NIF: G60771185
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Activitats de la companyia Color Dansa

Nom: ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48
NIF: G62415427
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: activitats de l’orquestra

Nom: CONSELL CATALÀ DE LA MÚSICA
NIF: G59824037
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Activitats del Consell Català de la Música

Nom: ASS. CULTURAL INOUT PRODUCCIONS
NIF: G43724673
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Inout Produccions

Nom: AS. “ALAS” DANZA TEATRO PROCESOS CREATIVOS
NIF: G62849302
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’associació Alas

Nom: INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G08943086
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’orquestra BCN Sinfonietta

Nom: CENTRE DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL DE BCN
NIF: G63094965
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 28.000,00 euros
Objecte: Activitats del Centre de Fotografia Documental de Barcelona

Nom: ASS. DE DIRECTORS D’ART, DISSENYADORS GRÀFICS I IL·LUS·
TRADORS (ADG·FAD)
NIF: G60023447
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Associació ADG·FAD

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA COMUNICACIÓ GRÀFICA
NIF: G62834254
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació

Nom: ARAGAY SASTRE,TOMÀS
NIF: 46339052D
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Societat Doctor Alonso

Nom: 1 VERD ASSOCIACIO CULTURAL
NIF: G63631188
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats d’ 1 Verd Associació Cultural

Nom: ASS. CULTURAL TELENOIKA
NIF: G62231238
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats de Telenoika

Nom: AE·LAPSUS DANSA, SCP
NIF: G62777461
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 32.000,00 euros
Objecte: Activitats de la companyia AE·Lapsus Dansa

Nom: DELEGACION CITY MINE (D)
NIF: G63789978
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 34.000,00 euros
Objecte: Activitats de City Mine (D)

Nom: AGT (ASS. GIRONINA DE TEATRE)
NIF: G17380932
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 34.000,00 euros
Objecte: Activitats d’AGT (Ass. Gironina de Teatre)

Nom: COMISSARIAT
NIF: G43108638
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 34.000,00 euros
Objecte: Activitats de Comissariat a Priorat Centre d’Art

Nom: FUNDACIÓ RAFAEL TOUS D’ART CONTEMPORANI
NIF: G58011438
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 35.000,00 euros
Objecte: Activitats Metrònom

Nom: ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS
NIF: G60187697
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra de cambra de Granollers

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE BARCELONA
NIF: G58179755
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: Activitats de Joventuts Musicals de Barcelona

Nom: AREATANGENT, ASS. CULT. PEL DESENVOLUPAMENT DE LA 
CULTURA I LES ARTS
NIF: G63095814
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Areatangent

Nom: RGA·ROADA, SCCL (CIA. ROBERTO G. ALONSO)
NIF: F63153951
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Cia. Roberto G. Alonso

Nom: ASS. PER LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA MÚSICA CONTEMPO·
RÀNIA
NIF: G61053237
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats de Barcelona 216

Nom: ROSELAND MUSICAL, SL
NIF: :B58450339
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats de la companyia Roseland Musical

Nom: FUND. MÚSICA CONTEMPORÀNIA
NIF: G60321254
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació Música Contemporània



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096166

Disposicions

Nom: LIEDER CÀMERA, COR DE CAMBRA
NIF: G59896696
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats musicals de Liedre Càmera

Nom: CENTRE ENSENYAMENTS MUSICALS FELIP PEDRELL, SL
NIF: B43404870
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats musicals del Centre d’Ens. Musicals Felip Pedrell

Nom: KITING·KITÁ, SL
NIF: B62311832
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Companyia Camut Band

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALUNYA ROCK
NIF: G60262300
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 42.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’ass. Culural Catalunya Rock

Nom: ACTEON, SCCL
NIF: F60385747
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Acteon

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART
NIF: G25321274
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 47.500,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació Privada Espai Guinovart

Nom: ASS. DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CATALUNYA
NIF: G63748925
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass. de Professionals de Circ de Catalunya

Nom: INCREPACIÓN DANZA, SL
NIF: B62535992
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Activitats de la companyia Increpación Danza

Nom: INDIGESTIÓ MUSICAL, SL
NIF: B64113988
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Indigestió Musical

Nom: CIA. DE DANZA MAR Y JAVIER, SL
NIF: B62500061
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Activitats de la companyia de dansa Mar y Javier
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Nom: ASS. DE MÚSICS DE JAZZ I MÚSICA MODERNA DE CATALUNYA
NIF: G58868167
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’as. de Músics de jazz i Música Moderna

Nom: COBOSMIKA.COMPANY, SL
NIF: B17883521
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 80.000,00 euros
Objecte: Activitats Cobosmika

Nom: FUND. PRIV. RIBERMÚSICA
NIF: G62369327
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 81.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació RiberMúsica

Nom: ASS. CÈL·LULA SANT MORI
NIF: G17844994
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 85.000,00 euros
Objecte: Activitats de Cèl·lula Sant Mori

Nom: L’ANTIC TEATRE · L’ESPAI DE CREACIÓ
NIF: G61767588
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 90.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Antic Teatre

Nom: FUND. JOAN BROSSA
NIF: G61879607
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 93.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació Joan Brossa

Nom: ORQUESTRA DE CADAQUÉS, SL
NIF: B64094139
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra de Cadaqués

Nom: ASS. PROFESSIONAL D’IL·LUSTRADORS DE CATALUNYA
NIF: G58205857
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 123.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass. Prof. d’Il·lustradors de Catalunya

Nom: ASS. OVNI
NIF: G61523965
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 125.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Associació

Nom: NU2’S ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ
NIF: G63902167
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 136.500,00 euros
Objecte: Activitats de l’ass. NU2’S
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Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE FIGUERES
NIF: G17105081
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 138.000,00 euros
Objecte: Activitats de Joventuts Musicals de Figueres

Nom: LA PERLA 29, SL
NIF: B62843974
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 145.000,00 euros
Objecte: Activitats teatrals de La Perla 29

Nom: ASS. MARATÓ DE L’ESPECTACLE
NIF: G60714086
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 178.500,00 euros
Objecte: Activitats de l’entitat

Nom: SOL PICÓ CIA. DE DANZA, SL
NIF: B63130769
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 190.000,00 euros
Objecte: Activitats de Sol Picó Cia. de Danza

Nom: PEP BOU, SL
NIF: B59795716
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 195.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Cia. Marta Carrasco

Nom: NATS NUS, SL
NIF: B63741888
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 200.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Companyia Nats Nus

Nom: FUNDACIÓ ESPAIS
NIF: G17484643
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 210.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació Espais

Nom: FUND. ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ
NIF: G17231648
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 225.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ
NIF: G17099334
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 512.500,00 euros
Objecte: Activitats de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí

Convocatòria CLT/398/2006, de 15 de febrer, per a la concessió de fons destinats a 
la dotació d’infraestructures per a dur a terme activitats professionals en l’àmbit 
de la creació artística i el pensament contemporani durant l’any 2006.

Nom: AREATANGENT, ASS. CULT. PEL DESENVOLUPAMENT DE LA 
CULTURA I LES ARTS
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NIF: G63095814
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament i adequació de local

Nom: ASS. MARATÓ DE L’ESPECTACLE
NIF: G60714086
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: CIA. SENZA TEMPO · INES BOZA/ CARLES MALLOL, SCCL
NIF: F60888708
Partida: 6240D/770000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: ASS. ACTORS I DIRECTORS PROFES. DE CATALUNYA
NIF: G58119181
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: ASS. GRÀCIA TERRITORI SONOR
NIF: G61137642
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: ROSELAND MUSICAL, SL
NIF: B58450339
Partida: 6240D/770000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Adequació de local

Nom: PLAY ACCIÓ CULTURAL
NIF: G43667864
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: ORFEÓ LLEIDATÀ
NIF: G25028275
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: ANTIGUA I BARBUDA CONTRUCCIÓ I EFECTES, SL
NIF: B63068407
Partida: 6240D/770000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: 1 VERD ASSOCIACIO CULTURAL
NIF: G63631188
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipaments i adequació de locals

Nom: COMISSARIAT
NIF: :G43108638



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096170

Disposicions

Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: CENTRE DEL COMERÇ
NIF: G43041870
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipaments i adequació de locals

Nom: ATENEU SANTFELIUENC
NIF: G58153016
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament i adequació de local

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART
NIF: G25321274
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 12.500,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament i adequació de local

Nom: ACTEON, SCCL
NIF: F60385747
Partida: 6240D/770000100/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: LANÒNIMA IMPERIAL, SCCL
NIF: F58299173
Partida: 6240D/770000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA FORNELLS·PLA I CONXA SISQUELLA
NIF: G60418118
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Adequació de local

Nom: CAIXA D’EINES DEL TEATRO DE LOS SENTIDOS
NIF: G63881759
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Adequació de locals

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ
NIF: G17099334
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament

Nom: CENTRE PICASSO D’HORTA
NIF: G43260025
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Adequació de local

Nom: A.C.C.E.S. / L’ANIMAL A L’ESQUENA
NIF: G17685264
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Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Adequació de local

Nom: SOL PICÓ CIA. DE DANZA, SL
NIF: B63130769
Partida: 6240D/770000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament i adequació de local

Nom: ASS. CULTURAL PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS CORE·
OGRÀFIQUES (LA
NIF: G60801636
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 87.000,00 euros
Objecte: Adquisició d’equipament i adequació de local

Convocatòria CLT/710/2006 de 13 de març, per a la concessió de fons per a la 
producció de projectes artístics i de pensament contemporani de caràcter profes-
sional durant l’any 2006.

Nom: ATENEU SANTFELIUENC
NIF: G58153016
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Els nostres estàndards

Nom: RUESTES PIÑOL , JOSEFA ANTÒNIA (JOSAFAT TEATRE)
NIF: 40884008J
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Terra baixa

Nom: ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA NOGUERA
NIF: G25454018
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Venezia 1730 : Aries d’Òpera

Nom: CARBONERAS GIRGAS, JULIÀ
NIF: 40355527A
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Dianoia

Nom: HUERTA CENOZ, CLARA
NIF: 46643507J
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: ”Hop!”

Nom: ÀBAC PRODUCCIONS
NIF: G25441783
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: ”Indefinits”

Nom: LABELLA AWUT, OSCAR
NIF: 40899254X
Partida: 6240D/470000100/4421
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Import: 3.000,00 euros
Objecte: Producció CD Xavier Boira

Nom: PRIETO RAMÍREZ, FRANCISCO JAVIER
NIF: 40929310M
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 3.300,00 euros
Objecte: L’escriptor inexistent

Nom: ASSOCIACIÓ CIRC RÚSTIC
NIF: G64097256
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Nova creació de circ

Nom: CASTELAR GARRIGA, M. ELENA
NIF: 36958074H
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Zart (Muntatge del reportatge del projecte ja realitzat “Transforming the 
city”)

Nom: ALBERT MARTIN, ELENA
NIF: 16058941L
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Distribució núm. 1

Nom: FADUNITO, SCP
NIF: E25564691
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Petit Circ

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL SALVATGE COR
NIF: G63827521
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.500,00 euros
Objecte: Verges i gossos

Nom: TEATRE OBLIGATORI, SL
NIF: B63516959
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Alma”

Nom: SEGUER FERNÀNDEZ, MIQUEL
NIF: 37279615L
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Moments

Nom: MONCUSÍ SOLÉ, MARC
NIF: 39680876B
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 3 concerts contemporanis catalans

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL MOVEO
NIF: G64026610
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”100% noir”

Nom: MARTÍ SANZ, NOEL
NIF: 35062494Y
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: La circumstància en desconcert

Nom: INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE CONTENIDOS DE CREACIÓN 
(IFCC)
NIF: G60165313
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Sidereus Nuncius

Nom: FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU · FUND. PRIVADA
NIF: G58460569
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: La Bella Galatea

Nom: STAMENKOVIC HERRANZ, MARIA
NIF: 36582330W
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”Provenance: unknown”

Nom: GIRÓ FONTANALS, TONI
NIF: 35104044H
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Manidemo

Nom: FAUSTINO ALDEA, SERGI
NIF: 34752115N
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Franzpeter

Nom: ASS. PROJECTES CULTURALS I ARTÍSTICS LA FANTÀSTICA
NIF: G63626261
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Bales i ombres

Nom: AROLA MANAGEMENT, ANGELS AROLA VERA·NORA
NIF: 43404221R
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Obra completa per a piano Benet Casablancas

Nom: MARIANI FERNÁNDEZ, PAULA
NIF: 47908802D
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: MONS TRANSITORIS

Nom: POSADA ENTRECANALES, ALEJANDRO
NIF: 13983475G
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Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Mitosis

Nom: GOMEZ VICENTE, SONIA
NIF: 52603529E
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Natural 2

Nom: AS. CULTURAL “KTON Y CIA.”
NIF: G62320551
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: ”Paisatges”

Nom: COMPANYIA EMPAR ROSSELLÓ, SL
NIF: B63097687
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: ”Ananda”, video·creacions

Nom: RAMOS PERRAMON, JOB
NIF: 46672687Y
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: II Fase “Ara que tu hi ets, jo no hi sóc, la vida va d’això, sí”

Nom: BUCHINGER’S BOOT MARIONETTES (BOUILLON, CARINE)
NIF: X4937034S
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Els Plecs Vestibulars

Nom: LA INVENCIÓ TEATRE SL
NIF: B64221898
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: ”El cel és massa baix”

Nom: MESA VÁZQUEZ, RUFINO
NIF: 17178176M
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Glíptica, una escultura en forma de temple

Nom: ASS. XAMBONERA
NIF: G62886783
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: G.Y.Rasputín (o com enamorar a un Tsar)

Nom: ASS. ARTÍSTICA RASATABULA AART
NIF: G62533294
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Sola Mente Piel

Nom: MONTEFUSCO MASIP, ENRIQUE
NIF: 46773919S
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Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Desencuentros II

Nom: BALLET CONTEMPORANI DE BARCELONA, SL
NIF: B59797126
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: II Part de l’audiovisual del patrimoni coreogràfic

Nom: GIL TARRIDA, JOAQUIM
NIF: 43403414E
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: 2a fase “The Soldiers”

Nom: L.A. CIA ACTIVIDADES ESPECTACULARES
NIF: G63545115
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: El jardín prometido

Nom: AS. CULTURAL PRODUCCIONES DORADAS
NIF: G63412159
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Baix Llobregat Sound System

Nom: CHUST PETERS, DANIEL
NIF: 47658428J
Partida: :6240D/470000100/4421
Import: 9.200,00 euros
Objecte: ”Saltar per l’aire”

Nom: ESTEFANIA BENAGES MAS (FANI BENAGES PROJECTES ARTÍS·
TICS)
NIF: 35117741F
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Winners

Nom: ASS. ACT. ARTESANES I INVEST. PLÀSTICA FOMENT ARTS DE·
CORATIVES (AAIP
NIF: G60061710
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Producció Artmar

Nom: L’ÒPERA DE TRES RALS
NIF: G25507153
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: ”Il Barbiere de Siviglia”

Nom: ASS CULTURAL DRAMA NOU
NIF: G43731686
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: ”Il più bel nome”, òpera barroca
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Nom: PRODUCCIONS ESSENCIALS
NIF: G64213192
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 11.000,00 euros
Objecte: ”Cuttlas, el pistoler molecular”

Nom: VILARÓ CASALS, MARIA IMMACULADA
NIF: 33945279Q
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Oscurosclaros

Nom: FUNDACIÓ ORFEO MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G64211253
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Ciutat

Nom: ROSSELLÓ SANAHUJA, GABRIEL
NIF: 52467412L
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Benvinguts a Stromboli

Nom: FORTKNOK AUDIOVISUAL
NIF: G63594147
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”Pròxima”, llargmetratge

Nom: GALAN SALA, MARTA
NIF: 40444946K
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Actio in Disans

Nom: BASHO·ARTS ESCENIQUES CONTEMPORANIES
NIF: G64138126
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: God·Dog

Nom: COMPANYIA PÀNNIK TEATRE, SCP
NIF: G64125453
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Push·Up 1·3

Nom: PORTA GARCÍA, CARLES
NIF: 40886943G
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: ”Les vides exemplars”, curt d’animació

Nom: CAMERATA SANT CUGAT
NIF: G63463368
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: ”Solo”
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Nom: ASS. CULT. MATRIU·MATRÀS
NIF: G61908208
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: ”Rap Penat”

Nom: MONTILLA CAMPILLO, JULIA
NIF: 43517111F
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: The remakes

Nom: ASS. D’OMBRES XINESES LA CÒNICA I LACÒNICA
NIF: G61394573
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 14.100,00 euros
Objecte: Trànsfugues

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL LA TRILATERAL
NIF: G63394944
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: El Palau de l’Alquimista

Nom: SIRULITA, SL
NIF: B62827274
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Clavells vermells

Nom: PRODUCCIONS MUSICALS TAGOMAGO, SL
NIF: B62322136
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Producció doble CD

Nom: SCHMUTZ, CHRISTINE W.
NIF: X2725121N
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: No dormim

Nom: FONDEVILA FERNÀNDEZ, JORDI
NIF: 43724808Z
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 17.000,00 euros
Objecte: ”l’unic que espero de tu es que m’estimis”

Nom: ASS. CULTURAL DEAMBULANTS
NIF: G17744699
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Del Cel o Paraidòlia

Nom: RE&MA 12, SL
NIF: B62842307
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: II Cicle de Concerts 4X4 de Música Actual
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Nom: FABRES SERVEIS INTEGRAL, SL
NIF: B61175121
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Violències

Nom: ÀNGELS MARGARIT, SLU
NIF: B62732623
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Larandland

Nom: MI PERRO
NIF: G64181209
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Agrio Beso

Nom: ASS. GRÀCIA TERRITORI SONOR
NIF: G61137642
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: ÀGAPE, projecte multidisciplinar

Nom: LABORATORI LIVE MÈDIA
NIF: G64210768
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: ”Entorns visuals mediatitzats”

Nom: SUDANSA
NIF: G64110513
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 21.000,00 euros
Objecte: Pas a Pas

Nom: BOBÉS SOLÀ, XAVIER
NIF: 38131052L
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 21.000,00 euros
Objecte: El rei de la soledat

Nom: N NARANJA
NIF: G64154800
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Écumes

Nom: DAHRENDORF, SABINE
NIF: X1527733G
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 22.800,00 euros
Objecte: ”Los girasoles” i “ La barca”

Nom: ARTOBJECTE SCP
NIF: G63003354
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Recital “X·Ray, radiografia d’un paisatge interior
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Nom: GARRIGA MAS, RAMON
NIF: 36518653N
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 24.400,00 euros
Objecte: Música a màquina

Nom: TOMIC FAJDETIC, JULIJANA
NIF: 47949878F
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Lenin is mine

Nom: CIA. SENZA TEMPO · INES BOZA/ CARLES MALLOL, SCCL
NIF: F60888708
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: La canción de Margarita

Nom: AL ART, SCCL
NIF: F62285051
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Mariana en sombras

Nom: COMPANYIA DE BALLET DAVID CAMPOS, SL
NIF: B62231451
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 35.000,00 euros
Objecte: Turn me on

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALUNYA ROCK
NIF: G60262300
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 35.000,00 euros
Objecte: Dioptria 2006 homenatge a PAU RIBA

Nom: ART TRÀNSIT DANSA, SL
NIF: B61019246
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: El salt de Nijinsky

Nom: ASS. DE DANSA INDEPENDENT DE BARCELONA LA PORTA
NIF: G60688579
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Produccions LP

Nom: LLUIS VALENTI, S.L.
NIF: B17598707
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: A la Soledad

Nom: GÜIMA ASSOCIACIÓ DE TROBADES INTERNACIONALS DE DONES 
CREADORES
NIF: G64090145
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: Produccions “Peces connectades”
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Convocatòria CLT/838/2006 de 17 de març, per a la concessió de fons per a l’ex-
hibició, difusió i divulgació de produccions culturals de caràcter professional 
durant l’any 2006

Nom: AMICS DE LA MÚSICA DE BARCELONA
NIF: G58351529
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Edició del nou format de l’Informatiu Musical

Nom: ASS. CULTURAL OPUS ARTIS
NIF: G17713710
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Cicle de concerts Hammerklavier

Nom: ASSOCIACIÓ CULTURAL NOUS ESPAIS
NIF: G25482431
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Atacdejazz

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA EINA
NIF: G59539023
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Revista “Plec”

Nom: ASSOCIACIÓ CONCERTANTE
NIF: G62131479
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: XIV Concurs de Cant i Música “Mirabent i Magrans”

Nom: INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G08943086
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Cursos de direcció

Nom: ASS. CULTURAL DESCORD
NIF: G63822258
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Revista Descord

Nom: AMICS DE LA MÚSICA DE BARCELONA
NIF: G58351529
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Portal web

Nom: INTERDANSA ASSOCIACIÓ
NIF: G17761461
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Classes de dansa

Nom: ASS. D’ESPAIS D’ART DE SANT CUGAT
NIF: G62887013
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: VI nit de l’art

Nom: AGRUP.COR MADRIGAL·COR ARIADNA
NIF: G58505512
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Concert 55è aniversari

Nom: GRAMENET IMATGE SOLIDARIA
NIF: G63964316
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Exposició de fotografies a Can Sisteré

Nom: BARTA, URSULA MARIA
NIF: X0267879K
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Projecte “Terra Arte”

Nom: PURPURA VISUAL ASOC. CULTURAL
NIF: G63824361
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Cicle de Conferències

Nom: ORQUESTR@BERGUEDÀ
NIF: G63326011
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Premi musical

Nom: ORFEÓ NOVA SOLSONA
NIF: G25070327
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: XI Curs Internacional de Música Antiga

Nom: AMICS DEL MUSEU DE JOGUETS I AUTÒMATS
NIF: G25609181
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Exposició teatre

Nom: CENTRE CULTURAL LA SANTA EDITORIAL
NIF: G60412715
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Revista “Lasanta_Cultura Visual”

Nom: GRUP D’ART 4
NIF: G25400292
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Concert dels guanyadors del 3r concurs de cant líric Germans Pla

Nom: ASS. CATALANA DE CRÍTICS D’ART
NIF: G59698639
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Publicació de les ponències del I Simposi Internacional Crítica d’art en 
un món global

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA FOTO COLECTANIA
NIF: G62578505
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.300,00 euros
Objecte: Manteniment fons fotogràfic contemporani de la fundació

Nom: INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CULTURA CATALA·
NA
NIF: G08888422
Partida: 6240D/481000100/4421
Import: 3.500,00 euros
Objecte: Promoció Cultura Catalana

Nom: ACCIÓ KON GANAS (AKONGA)
NIF: G63197529
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: ”Fascurt 2006 IV edició”

Nom: ASS. MINIFESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT
NIF: G64288939
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Minifestival de Música Independent de Barcelona

Nom: ASS. PER LA MÚSICA D’ORGUE DE CABRERA DE MAR
NIF: G62432794
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.300,00 euros
Objecte: 16è Cicle de Concerts d’orgue a Cabrera i 8è Curs d’orgue del Maresme

Nom: SABADELL MÉS MÚSICA
NIF: G63198378
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Premi Nacional Agustí Borgunyó · Cicle de concerts

Nom: AMICS DE L’ÒPERA A LLEIDA
NIF: G25427196
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Lliçons magistrals de Pedro Lavirgen

Nom: AMICS DE LA MÚSICA DE RIPOLL
NIF: G17848680
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.500,00 euros
Objecte: 27è Festival Internacional de Música

Nom: FONCUBERTA VILLA, JOAN
NIF: 37664558B
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: publicació llibre·catàleg
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Nom: FOMENT MATARONI
NIF: G08399099
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Cicle de concerts

Nom: FESTIVAL DE CINEMA JUEU DE BARCELONA
NIF: G63398952
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: 8è Festival de Cinema Jueu de Barcelona

Nom: ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET, SL
NIF: B25424342
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: IX Cicle “Diumenges a tot ritme”

Nom: ASS. MUSICAL DE LA VALL D’EN BAS
NIF: G17667494
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Concerts d’estiu de la Vall d’en Bas 2006

Nom: VILA·PUIG MORERA, JOAN
NIF: 33872844P
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Publicació de reflexió sobre les noves formes de col·laboració cultural i 
social en les dinàmiques de transformació territorial

Nom: COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN BELLAS 
ARTES Y PROFESORES DE DIBUJO DE CATALUÑA
NIF: Q0868009B
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Publicació d’acta congrés

Nom: AGRUPACIÓ CÍVICA · CULTURAL VIC BANG JAZZ CAVA
NIF: G59920553
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle anual de concerts 2006

Nom: L’ARC TALLER DE MÚSICA, FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G60073186
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Trams·Form·Arte

Nom: AMICS DE L’ÒPERA D’HOSPITALET
NIF: G59531038
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Recitals lírics i concerts

Nom: ASS. CULTURAL RELS D’AIGUA
NIF: G43708858
Partida: 6240D/482000100/4421
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Import: 6.000,00 euros
Objecte: Revista d’idees i cultura Rels

Nom: ESPAI ZERO, SCP
NIF: G43815547
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Trenk/ART Festival d’art actual i multimèdia

Nom: MALERAS COLOMÉ, ANNA
NIF: 36447142P
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: XXVI Stage Internacional de dansa l’Estruch a Sabadell

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
NIF: G58373853
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 37è Concurs de Joves Intèrprets de Piano

Nom: ALIANÇA FRANCESA DE SABADELL
NIF: G58047366
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Trobada de poetes catalans i quebequesos

Nom: ASS. DE CONCERTS DE REUS
NIF: G43077288
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 6è cicle de joves promeses

Nom: PLATAFORMA ARTÍSTICO·CREATIVA FESTINOVAL
NIF: G25528167
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Festival multidisciplinar Festinoval

Nom: ASS. CULTURAL OPUS ARTIS
NIF: G17713710
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: VI Festival de Música de Sant Pere de Rodes

Nom: ASS. CASA DE L’EST
NIF: G63531727
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Veus d’escriptors. Encontres amb literatures d’Europa

Nom: NATONAT UNTOUCH ARTS S.L.
NIF: B63633796
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ”interseccions”

Nom: CÍRCULO LATERIAL, ASSOCIACIÓ DE CULTURA
NIF: G63636476
Partida: 6240D/482000100/4421
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Import: 6.000,00 euros
Objecte: Narrativa última

Nom: AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS
NIF: G58117847
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Exposició antològica de l’obra de Roc Alabern

Nom: IN ALBIS, ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ CULTURAL I L’EDU·
CACIÓ
NIF: G64107584
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Mostra de les arts de la paraula

Nom: ORQUESTR@BERGUEDÀ
NIF: G63326011
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle “Concerts Verds”

Nom: ASS. CULTURAL EL CLUB DE LA CANÇÓ
NIF: G63479810
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle de concerts de cançó

Nom: ASS. XAMBONERA
NIF: G62886783
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: VII Mostra d’Arts Vives Castell de Montesquiu

Nom: AL ART, SCCL
NIF: F62285051
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: v Premis Tutto

Nom: ASS. PER AL DIÀLEG DE LA MÚSICA
NIF: G17673872
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Campus Rock · Curs de formació pop·rock

Nom: FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU · FUND. PRIVADA
NIF: G58460569
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 3r Curs de perfeccionament per a joves intèrprets i músics professionals

Nom: ASS. AMICS DE L’ORGUE DE COLLBATÓ
NIF: E58646811
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicles de concerts: Primavera, Estiu i Tardor

Nom: AS. CULTURAL “LA OLLA EXPRÉSS”
NIF: G63485734
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Edició i promoció d’edicions de llibres i CD de música

Nom: FUND. PRIVADA APLICACIÓ
NIF: G62227434
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Res·qualia. Pàgina web

Nom: :FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU · FUND. PRIVADA
NIF: G58460569
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs de direcció d’orquestra 2005·2006

Nom: FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU · FUND. PRIVADA
NIF: G58460569
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs de composició

Nom: FORUM D’INICIATIVES CULTURALS
NIF: 17488404G
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: X temporada de música de cambra 2006

Nom: ASS. FOLK RURAL ESPECTACLES
NIF: G17558727
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 10è Festival Folk Rural

Nom: FUNDACIÓ ERNEST LLUCH, FUNDACIÓ PRIVADA
NIF: G62881156
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Premi de Recuperació del Patrimoni Musical Ernest Lluch

Nom: ROSELL GIMÉNEZ, ORIOL
NIF: 43710736H
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Pop art Club Lleida 1989·1996

Nom: ORFEBRES FAD
NIF: G60331188
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Premis Enjoia’t

Nom: ASS OLOT FOTOGRAFIA
NIF: G17560517
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Biennal Olot Fotografia 2006

Nom: WITTEVRONGEL, WILHELMINA
NIF: X1829872S
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Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Publicació d’una revista anual d’art i filosofía “Outer Horizons”

Nom: CLAPES ESQUERDA , RAMON LUIS
NIF: 40877269J
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Exposicions d’artistes catalans

Nom: RE&MA 12, SL
NIF: B62842307
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Edició 2 CDs “Cop de poma”, música de J.M.Mestres Quadreny

Nom: ASS. DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA
NIF: G58493677
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.083,00 euros
Objecte: Pàgina web i promoció

Nom: PROYECTO KLEZ, SL
NIF: B63076582
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 6.200,00 euros
Objecte: Nou I_D

Nom: ASSOCIACIÓ LÚDIC
NIF: G25212911
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.433,00 euros
Objecte: VIII mostra de dansa a Lleida

Nom: ASS. ECLÈCTICA LABORATORI DE NOVES VISIONS DIGITALS
NIF: G63998488
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Datafighters · Revista /DVD

Nom: AS. DE FOTÓGRAFOS PROFESIONALES DE ESPAÑA
NIF: G58331687
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Llibre i audiovisual Premi Lux · 2006

Nom: DOT.ARQUITECTES, SCP
NIF: G17816711
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Lampades i Bellumes

Nom: INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CULTURA CATALA·
NA
NIF: G08888422
Partida: 6240D/481000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: XVIII Premis J.M. Batista i Roca

Nom: BACO, GESTIONS I PROMOCIONS CULTURALS
NIF: G63138416
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: InVictro off d’arts

Nom: ASSOCIACIÓ IMPULS·ART
NIF: G63424543
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: 1r Festival Internacional de Narració Contemporània

Nom: MARTÍ CAÑIZ, IGNASI
NIF: 46356575Y
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: 2n Taller d’experimentació creativa

Nom: ASS. PER A LA DIFUSIÓ I DINAMITZACIÓ DEL LLEGAT COMA 
ESTADELLA
NIF: G25596172
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Exposició No Canyeret. Premi Coma Estadella. Exposició Paral·le·
lismes

Nom: ASS. HOMENATGE A MERCÈ MOR
NIF: G25586587
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Acte d’Homenatge a Mercè Mor

Nom: FIGA ROCK PRODUCCIONS
NIF: G25519323
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: 5a Edició del Festival Alternatiu Independent Figa Rock

Nom: FUNDACIÓ SOCIETAT I CULTURA (FUSIC)
NIF: G08676298
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: V jornada tècnica d’Arts de Carrer i Cavalcada Europa

Nom: VÈRTEX EMPRESARIAL DE SERVEIS CULTURALS, SL
NIF: B62286638
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Saltafolc ‘06

Nom: FUNDACIÓN PRIVADA CULTURAL PORT D’AIGUADOLÇ·SITGES
NIF: G63879050
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: 3r Festival Internacional de Música “Concerts de mitjanit” de Sitges

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE SABADELL
NIF: G58325333
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: VII Festival Internacional de Música de Sabadell · 5è aniversari JJMM 
Sabadell
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Nom: ESPAI, SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS,SL
NIF: B63094841
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Dansa a Sant Cugat

Nom: PANGEA MUSIC
NIF: G17804246
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: 2n Cicle de concerts “La llum del romànic”

Nom: BIOSCA HERMANOS, SL
NIF: B08046815
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: III Festival de Música Clàssica “El convent” de Blanes

Nom: ESPACIO Y PUBLICACIONES, SL
NIF: B74058686
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Revista A·Mínima

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE TORTOSA
NIF: G43336247
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Activitats de Joventuts Musicals de Tortosa

Nom: ASS. GRÀCIA TERRITORI SONOR
NIF: G61137642
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Edició d’un llibre i DVD “X anys de Gràcia Territori Sonor i el Festival 
LEM”

Nom: ESCOLA DE MÚSICA DE BARCELONA, SL
NIF: B58338435
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: 26è Curs Internacional de Música de Barcelona

Nom: TRAMATEATRE
NIF: G64138456
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Festival LOLA

Nom: CLUB 8 DIFUSIÓ DE LA PERFORMANCE
NIF: G62487467
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 11.400,00 euros
Objecte: ”eBent 06” ; “6é Festival Internacional de Fets Performàtics”

Nom: LLORCA BARRERES, VICENTE
NIF: 20028351C
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Revista “Zirkolika”
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Nom: ASS. AMICS DE L’ORGUE DE LES COMARQUES DE LLEIDA
NIF: G25321662
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 8è Festival Internacional Orgues de Ponent i Alt Pirineu 2006

Nom: ANDREA CONTINO
NIF: X3484330Z
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Exposició pedagògica i tallers al voltant de l’educació artística

Nom: GIRONA ART CONTEMPORANI·GAC
NIF: G17708579
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Espai Container del web www.igac.org

Nom: GRUP INSTRUMENTAL BARCELONA 216, SL
NIF: B64174956
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Catàleg i web Joan Guinjoan

Nom: ALTERNATIVA JOVE PER A LA INTERCULTURALITAT
NIF: G61911954
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 3a edició de Trans_art_06

Nom: ASS. MUSICAL GALLIGANTS
NIF: G17753120
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Estada de música de cambra

Nom: PROJECTE INTERN. INFLUÈNCIES MUSICALS
NIF: G62485669
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Cicle de concerts

Nom: WE ARE TRUE CLOWS, S.L.
NIF: B97446728
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: OFFF

Nom: CENTRE CATALÀ DEL PEN CLUB ASS. D’ESCRIPTORS
NIF: G58255597
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Setmana sobre Lautréamont · VIII Col·loqui Internacional sobre Lau·
tréamont

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA DOCTOR MANYÀ
NIF: G43472364
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 3r Taller Internacional de Dansa Contemporània Tortosa 2006
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Nom: CENTRE DE RECERCA DE LES ARTS DEL CIRC CRAC, SL
NIF: B60810090
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Llibre “Circ Cric” 25 anys

Nom: CASAL LAMBDA
NIF: G08952939
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Centre de documentació Armand de Fluvià

Nom: ASS. CULTURAL “GO LLEIDA”
NIF: G25570698
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Go! Lleida. Mostra

Nom: LLANO UNGIL, LEYRE
NIF: 30669633F
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Revista Compasbcn

Nom: ASS. CULTURAL TREN·K
NIF: G43809904
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 3r Festival Art·e

Nom: BACCHUS, PETER JOHN
NIF: X1603576Q
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Cicle de vuit concerts · Grup XXI

Nom: ASOCIACIÓN CULTURAL LESFLOTANTS
NIF: G63103675
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Festival Internacional de teatre llatinoamericà de Catalunya “ulls 2006”

Nom: ASS. CATALANA DE COMPOSITORS
NIF: G58052911
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Mini cicle multidisciplinar i concerts d’intercanvi

Nom: EMOTIQUE, SL
NIF: B63673479
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: RAW 00 (conferències, presentacions, performances)

Nom: CLAUSTROFÍLIA
NIF: G17659905
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: V Festival de Música Contemporània · CON·T·MPO 2006



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096192

Disposicions

Nom: ASS. PROFESSIONAL DE TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS
NIF: G62411376
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: 1a trobada de Teatre per a tots els públics

Nom: ASS. CULTURAL LA GRUTA
NIF: G62813761
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Inund’ART

Nom: IBERAMERIK CONCERT ASSOCIACIÓ
NIF: G61231890
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Concurs de guitarra clàssica

Nom: HABITUAL VIDEO TEAM
NIF: G64031586
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Flux. Festival de video d’autor

Nom: TRASBALS, SA
NIF: A58056888
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: A Fondo. Edició DVD

Nom: ASS. GRESOL, BIBLIOTECA CULTURAL I CENTRE D’ESTUDIS 
CREATIUS
NIF: G17744293
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: 3a Edició Actes de Fe i Generositat

Nom: FUNDACIÓ CASTELLS CULTURALS DE CATALUNYA
NIF: G25328345
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 17.000,00 euros
Objecte: XVII Cicle de música als castells 2006

Nom: ASS. DIFUSORA DE L’ OBRA GRÀFICA INTERNACIONAL DE BAR·
CELONA (ADOGI)
NIF: G58418906
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: 26è Mini Print Internacional de Cadaquès

Nom: FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA FRAN DAUREL
NIF: G61023107
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Exposició antològica d’Ansel Clavé

Nom: PASCUAL ARTS MUSIC, SLU
NIF: B17887894
Partida: 6240D/470000100/4421
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Import: 18.000,00 euros
Objecte: Acústica 2006

Nom: COMPANYIA EMPAR ROSSELLÓ, SL
NIF: B63097687
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: RAVALBCN, Festival Internacional de Propostes Escèniques d’Avant·
guarda

Nom: FUNDACIÓ JAUME ARAGALL
NIF: G62663539
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: VIII Concurs Internacional de Cant Jaume Aragall

Nom: LANÒNIMA IMPERIAL, SCCL
NIF: F58299173
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 19.360,00 euros
Objecte: redisseny de la pàgina web de la companyia

Nom: FUNDACIÓ JOAN MARAGALL. CRISTIANISME I CULTURA
NIF: G59319186
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Publicacions, Premi Joan Maragall i ajuts a la formació

Nom: PORTMANY INTEGRAL, S.L.
NIF: B61699971
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: VIII Festival de Música Clàssica Castell Santa Florentina

Nom: :JJMM DEL PALLARS SOBIRÀ
NIF: G25490848
Partida: 6240D/482000100/442
Import: 20.000,00 euros
Objecte: VI festival de música de la vila de Rialp

Nom: JOVENTUTS MUSICALS DE SITGES
NIF: G588785
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Festival de Música de Sitges

Nom: :ANTENTAS MASSAGUER, NÚRIA
NIF: 33938094F
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Nitsdigitals. Cicle d’arts electròniques de Vic

Nom: INDIVIDU OCULT
NIF: G17466475
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: In·Somni 2006

Nom: FUND. PRIVADA FRANCESC VIÑAS
NIF: G59145474
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: 44 Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas

Nom: ASS. CATALANA DE CRÍTICS D’ART
NIF: G59698639
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: II Simposi Internacional Crítica d’Art en un món global

Nom: ASS. D’AMICS DEL BLUES DE CERDANYOLA
NIF: G62624416
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: XIX Festival Internacional de Blues de Cerdanyola

Nom: FUND. CUIXART
NIF: G17566001
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Difusió Taller Cuixart

Nom: LANÒNIMA IMPERIAL, SCCL
NIF: F58299173
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 25.624,00 euros
Objecte: Tallers de formació i recerca

Nom: AS. CULTURAL D·I·N·A OBSERVATORIO DE EXPERIMENTACIÓN 
SOBRE
NIF: G63418487
Patida: 6240D/482000100/4421
Import: 26.000,00 euros
Objecte: The Influencers · Festival d’Acció Mediàtica i Entreteniment Radical

Nom: ARTIPOLIS
NIF: G61918215
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 26.500,00 euros
Objecte: 11a Mostra de teatre de Barcelona

Nom: ESCENA POBLE NOU
NIF: G63781983
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 28.000,00 euros
Objecte: Vè Festival de Tardor Escena Poblenou

Nom: ASS. CULTURAL ANIMA’T SERVEIS CULTURALS
NIF: :G43490309
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Cicle de Música a Tarragona

Nom: ASS. ORQUESTRA DE CADAQUÉS
NIF: G59478230
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: 8è Concurs Internacional de Direcció de l’Orquestra de Cadaqués

Nom: M.A.C. MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES CONTEMPORÀNIES
NIF: G64238371
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Promoció de la M.A.C.

Nom: ASS. AMICS DE LA MÚSICA DE CERVERA
NIF: G25073198
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 31.000,00 euros
Objecte: 25è Curs Internacional de Música de Cervera i Bellpuig

Nom: ASS. REALITZADORS I PRODUCTORS AUDIOVISUALS DE GIRONA 
· ARPAGI
NIF: G17696667
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 35.000,00 euros
Objecte: VAD · Festival Internacional de Video i Arts Digitals

Nom: ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SEU VELLA DE LLEIDA
NIF: G25022682
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: ”Concòrdia”, cicle de concerts

Nom: ASS. CONCURS INT. EXECUCIÓ MUSICAL MARIA CANALS
NIF: G58415860
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: 52 Concurs Internacional Maria Canals

Nom: LA MEKANICA ASSOCIACIÓ CULTURAL
NIF: G63976708
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: ”Complicitats”, Festival intercultural biennal de dansa

Nom: CENTRE CULTURAL LA SANTA EDITORIAL
NIF: G60412715
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: BAC’06

Nom: GRUP INSTRUMENTAL BARCELONA 216, SL
NIF: B64174956
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Festival digressions

Nom: H. ASSOCIACIÓ PER A LES ARTS CONTEMPORÀNIES
NIF: G59845172
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: QUAM 2006

Nom: GESTIÓ TEATRAL, SL
NIF: B62953484
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: Festival Dansat

Nom: AGRUPACIÓ DE CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE TORTOSA
NIF: G43788249
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: II Festival Internacional de Música Sacra de Tortosa

Nom: ASS. CULTURAL MAÇART
NIF: G17838061
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: Maçart. Festival de Cultura Contemporània

Nom: ASS. CATALANA DE L’ORGUE
NIF: G60250156
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 64.000,00 euros
Objecte: XXVIè Cicle “Els orgues de Catalunya”

Nom: GÜIMA ASSOCIACIÓ DE TROBADES INTERNACIONALS DE DONES 
CREADORES
NIF: G64090145
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 90.000,00 euros
Objecte: Festival Internacional Magdalena

Nom: ASS. DE DANSA INDEPENDENT DE BARCELONA LA PORTA
NIF: G60688579
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Festival de dansa contemporània

Nom: CENTRE D’INICIATIVES DEL TEATRE DE LES ARTS, SL
NIF: B63368518
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Activitats de CITART: Òpera de Butxaca i Noves creacions

Convocatòria CLT/956/2006, de 28 de març, per a la concessió de fons per al 
programa de creadors en residència.

Nom: ARNEDO GAUTE, GUILLEM
NIF: 46742167A
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Classes particualrs de bateria de jazz a Nova York amb John Riley i 
E.J.Strickland

Nom: PEIRET PEDREGOSA, MERITXELL
NIF: 47822512S
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: 2n curs de dansa al Codarts Rotterdamse Dansacademie

Nom: MONTON MOLINA, MARIA DEL MAR
NIF: 46966208R
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Treball amb la companyia Yeon·Hee de Seul

Nom: CARANDELL GOTTSCHEWSKY, ANDREU
NIF: 46335339E
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
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Objecte: Posada en escena de “Bodas de sangre” amb la companyia coreana Yeon·
Hee a Seul

Nom: COSTES FERRÉ, GERARD
NIF: 47623216Z
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Perfeccionament de trombó a la Hochschule für Musik und Theater 
(Hannover)

Nom: PALLEJA LOZANO, ESTHER
NIF: 46691506B
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 3.300,00 euros
Objecte: Investigació de les dinàmiques d’intercanvi cultural a través de les arts 
escèniques a Argentina

Nom: CARDONA ESTEVA, ANNA
NIF: 47725339V
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Estudis de postgrau per a pianista a la Guildhall School of Music and 
Drama de Londres

Nom: RODRÍGUEZ CAMPI, ALÍCIA
NIF: 43554324Y
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Postgrau d’interpretació en dansa contemporània a la London Contempo·
rary Dance School The Place (Londres)

Nom: PRAT CABALLERO, EVA
NIF: 39353651F
Partida: :6240D/482000100/4421
Import: :4.000,00 euros
Objecte: :Postgrau de flauta al Trinity College of Music (Londres)

Nom: TOMÀS VIVES, ÒNIA
NIF: 39383936R
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Master en Music Performance (Mmus·PDOT) a la Guildhall School of 
Music and Drama (Londres)

Nom: ALABAU FERNÁNDEZ, ÒSCAR
NIF: 47909393W
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Classes de violoncel a la Guildhall Shool of Music and Drama (Lon·
dres)

Nom: SANZ LÓPEZ, MÒNICA
NIF: 46979372D
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Estada al Ballet Junior de Génève

Nom: CORDERO CHARLES, VÍCTOR
NIF: 38101453K
Partida: 6240D/482000100/4421
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Import: 4.000,00 euros
Objecte: Diplôme de Composition a Ginebra

Nom: Cardona Ahumada, Marta
NIF: 77835406W
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Postgrau a Universität Mozarteum

Nom: GARCIA MEMBRADO, MIGUEL
NIF: 46740212A
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: ”Rebel Latins” estudi de les societats urbanes a Medellin

Nom: VENTURA SERDÀ, LORENA
NIF: 47627971P
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Estada a la Universitat de música de Freiburg·Alemanya per a obtenir el 
títol de concertista

Nom: CHARLES MONTESINOS, MARC
NIF: 39368969F
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Estudis de violí a The Purcell School

Nom: SATORRE DOMENECH, JORGE
NIF: 46994932K
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 4.200,00 euros
Objecte: El dibuix com a medi documental al IMMA de Dublín

Nom: COLOMÉ LOZANO, MONTSERRAT
NIF: 47160262G
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Curs de Bmus de Violoncel Barroc al Royal College of Music (Londres)

Nom: ANDORRÀ SERRET, NÚRIA
NIF: 47682764S
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Curs de percussió clàssica a la Hochschule für Musik (Karlsruhe)

Nom: PINEDA COLL, MARINA
NIF: 38866860B
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Taller Integrado II, curs d’escenografia en dansa a la Universitat de Xile

Nom: PONS ROMERO, MANUEL
NIF: 36531379L
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Formació a FAI AR (Marsella), Arts al carrer

Nom: PARRA ESTEVE, HÉCTOR
NIF: 36518382V
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Residència a l’IRCAM·Centre Pompidou (París)

Nom: CABAL CABEZA, MARISA
NIF: 47874526A
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Curs al Performing Arts Research and Training Studios (Brusel·les)

Nom: Sánchez Garrigós, Marina
NIF: 43561733D
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Perfeccionament de dansa clàssica al Central School of Ballet de Lon·
dres

Nom: MACÍAS CANTÓN, COVADONGA
NIF: 09439425H
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Post·grau de creació contemporània al Palais de Tokyo (París)

Nom: QUESADA BERNAUS, ALBERT
NIF: 43536030C
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Estudis de dansa a l’escola PARTS de Brussel·les

Nom: SANZ QUINTANA, JOSEP
NIF: 38125328E
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Estudis de composició musical a la Hochschule für Musik (Stuttgart)

Nom: SANTAMARIA LLAVALL, MARTA
NIF: 39383313E
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Estudis musicals de flautí al Royal College of Music de Londres

Nom: CASAS BONET, MARTA
NIF: 39346370V
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Postgrau de cant a Mannheim

Nom: BENITO ARRANZ, ELIES DANIEL
NIF: 36574812M
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Postgrau en interpretació musical a la Royal Academy of Music de Lon·
dres

Nom: FERNÁNDEZ PONS, LUIS
NIF: 70876534X
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Barriochannel.tv
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Nom: SÀNCHEZ SERRA, DAVID
NIF: 47865809A
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: 2n curs de Bmus, Bachelor of Music Hons, a la Guildhall School of Music 
and Drama(Londres)

Nom: García·Mádico Portabella, Pablo
NIF: 46352440B
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Perfeccionament de circ a l’escola “Le Lidó”, Tolosa de Llenguadoc

Nom: LLORENS GALBANY, GEMMA
NIF: 46693410Y
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Ampliació d’estudis de violoncel al Rotterdam Conservatorium

Nom: BARDOLET VILARÓ, JUDIT
NIF: 47846044H
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs de perfeccionament de violí a l’Escuela Superior de Música Reina 
Sofía (Madrid)

Nom: MARFIL SOLA, DAVID
NIF: 38121488T
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: creació d’un espectacle de circ a la Masia d’en Cabanyes

Nom: CARDONA CURCÓ, ONA
NIF: 41507909Q
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Postgrau de clarinet a la Guildhall School of Music and Drama (Lon·
dres)

Nom: TORRENTS CANALS, MARTA
NIF: 45485292D
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs d’especialització d’equilibris acrobàtics al Centre de les Arts de Circ 
de Tolosa de Lengadoc, “Le Lido”

Nom: MARTÍNEZ JOAN, ALEIX
NIF: 46065425J
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Formació a l’Studio Ballet Colette Armand de Marsella

Nom: MATEO BESTUÉ, ALBA
NIF: 53293404N
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Post·grau de violí al Royal College of Music (Londres)

Nom: ESPIGOLÉ IBÁÑEZ, M. LLUÏSA
NIF: 44014180T
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Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Estudis de piano contemporani a la Hochschule für Musik und Darste·
llende Kunst (Stuttgart)

Nom: SANS GUIMERÀ, ROGER
NIF: 47728290R
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 4t curs de Bmus a la Guildhall School of Music and Drama (Londres)

Nom: AMARGÓS RUBIÓ, CARLOTA
NIF: 36529897D
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Postgrau de violí a la royal Academy of Music (Londres)

Nom: TRIAS GALLEGO, MIREIA
NIF: 46242940Z
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs en pràctiques al Conservatori Nacional Superior d’Art Dramàtic de 
París

Nom: SANSÓ COLLADO, ÀLEX
NIF: 39693283K
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Estudis Superiors de Direcció Orquestral a la Hochschule für Musik 
(Karlsruhe)

Nom: VALERO RECALDE, PABLO
NIF: 44011234K
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Diplomatura en Producció Musical i So al Berklee College of Music 
(Boston)

Nom: RIBÓ PANELL, ROGER
NIF: 44421886P
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs de teatre a la London International School of Performing Arts 
(Londres)

Nom: GONZÁLEZ DE LA VEGA BORRAJO, MACARENA
NIF: 50712946Q
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 7.500,00 euros
Objecte: AxeNéo7 · Quebec

Nom: VALLDEPÉREZ CRUAÑES, SANTIAGO
NIF: 78582660D
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Curs en realització documental als Ateliers Varan (París)

Nom: ANDREU ROGLÁ, ISABEL
NIF: 29197602E
Partida: 6240D/482000100/4421
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Import: 8.000,00 euros
Objecte: Investigació, creació i producció d’un assaig fílmic sobre la comunitat 
turca a Berlin

Nom: CODINA MASFERRER, PAU
NIF: 47848600K
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Curs Bmus a la Guildhall School of Music and Drama (Londres)

Nom: MASRAMÓN VENDRELL, LAIA
NIF: 39356533Z
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Classes particulars de pefeccionament de piano amb Ferenc Rados i An·
drás Schiff (Budapest)

Nom: ABAD CORRAL, JAVIER
NIF: 52442304G
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Doble diploma de Film Scoring i Composició al Berklee College of Mu·
sic

Nom: VILÀ FONT, ROSA
NIF: 78001142T
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Taller d’investigació amb resultat d’espectacle de narració oral escènica 
a Hermosillo, Mèxic

Nom: ASSOCIACIÓ ATICUS TILT
NIF: G64274459
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 11.000,00 euros
Objecte: Residencia d’artistes a la “Masia d’en Cabanyes”

Nom: ASOCIACIÓ CULTURAL BIPOL.ART
NIF: G63728711
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 11.600,00 euros
Objecte: Tallers d’arts escèniques a la Bòbila de l’Hospitalet de Llobregat

Nom: KAMETTA Associació Teatral de Vilafranca
NIF: G63278881
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Residència en la Sala de Trinitaris de Vilafranca

Nom: CORTOCIRQUITO AS. CULTURAL
NIF: G63134928
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Creació d’espectacle de circ a la Masia d’en Cabanyes

Nom: ORQUESTRA DE CADAQUÉS, SL
NIF: B64094139
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 30.000,00 euros
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Objecte: Activitats musicals obertes a l’Auditori de Girona per a la creació de 
públic

Nom: INCREPACIÓN DANZA, SL
NIF: B62535992
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 35.000,00 euros
Objecte: Estrena d’espectacles i activitats per a la creació de públics al Teatre 
Zorrilla de Badalona

Nom: COBOSMIKA.COMPANY, SL
NIF: B17883521
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 39.000,00 euros
Objecte: Residència al Teatre la Gorga de Palamós

Nom: GRUP INSTRUMENTAL BARCELONA 216, SL
NIF: B64174956
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 41.700,00 euros
Objecte: Activitats pedagògiques i de difusió de la mùsica a l’Auditori de 
Barcelona

Nom: ILIACAN, SCCL
NIF: F60814852
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: Residència a Tremp (Lleida)

Nom: COLOR DANSA ESPANYOLA, SCP
NIF: G60771185
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 64.000,00 euros
Objecte: Residència al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès

Nom: BEBETO CIDRA PRODUCCIONES, SL
NIF: B63954465
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 71.000,00 euros
Objecte: Residència a l’Institut del Teatre de Vic i Centre Comunitari de Vic

Nom: PEP BOU, SL
NIF: B59795716
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 75.000,00 euros
Objecte: Residència a Vilanova del Vallès

Nom: CIA. DE DANZA MAR Y JAVIER, SL
NIF: B62500061
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 95.000,00 euros
Objecte: Residència al Prat de Llobregat

Nom: NATS NUS, SL
NIF: B63741888
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Dansa a les escoles al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès

Nom: MALQUERIDAS, CREACIONES AL LÍMITE, SL
NIF: B64103088
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Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 200.000,00 euros
Objecte: Activitats de Las Malqueridas

Nom: COMPANYIA METROS, SCP
NIF: G61116273
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 360.000,00 euros
Objecte: Residència al Teatre la Passió d’Esparreguera

Subvencions directes

Nom: CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA
NIF: P9312515A
Partida: 6240D/461000100/0000
Import: 11.300,00 euros
Objecte: Residència de dansa Lanònima Imperial

Nom: AJUNTAMENT DE GIRONA
NIF: P1708500B
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 25.500,00 euros
Objecte: Creació del futur Centre d’Art Contemporani de Girona

Nom: AJUNTAMENT DE TARRAGONA
NIF: P4315000B
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 29.000,00 euros
Objecte: Projecte de la producció “Afan” de la Companyia Patas Arriba

Nom: INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA DE VIC (IM·
PEVIC)
NIF: P5829901G
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Projecte de cooperació Immigrasons

Nom: CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURAL
NIF: P1700057A
Partida: 6240D/461000100/0000
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Homeland de Roberto Olivan

Nom: FUNDACIÓ JOAN BROSSA
NIF: G61879607
Partida: 6240D/481000100/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Adequació de local i adquisició d’equipament

Nom: AJUNTAMENT DE TARRAGONA
NIF: P4315000B
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Tinglado 2

Nom: INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA
NIF: P5800024A
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Festival Neo 2006
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Nom: PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA DE MATARÓ
NIF: P0800072A
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Residència de la companyia Trànsit a Mataró

Nom: ASS. D’ACTORS I DIRECTORS PROFESSIONALS DE CATALUNYA
NIF: G58119181
Partida: 6240D/782000100/4421
Import: 53.160,00 euros
Objecte: Estudis de reforma de les Golfes de Can Fabra

Nom: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
NIF: P0824500C
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 60.000,00 euros
Objecte: Residència de la companyia de ballet David Campos al Teatre Josep Ma. 
de Segarra

Nom: AFRICA PRODUCCIONES CUKI PONS SL
NIF: B61750121
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 75.000,00 euros
Objecte: Tranuites Circus

Nom: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
NIF: P0830800I
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 80.000,00 euros
Objecte: La Vela. Centre de residència per companyies relacionades amb el circ

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TÀPIES
NIF: G58268582
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 90.000,00 euros
Objecte: Majories Urbanes 1900·2025

Nom: ASS. D’ARTISTES VISUALS DE CATALUNYA
NIF: G60838190
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 90.000,00 euros
Objecte: Programes estructurals del CIDEA 2006

Nom: AJUNTAMENT DE CALAF
NIF: P0803100G
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 93.400,00 euros
Objecte: Idensitat’07

Nom: INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA I ESPORTS DE TERRASSA
NIF: P5827904C
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Tensdansa’06. Festival de dansa de Terrassa

Nom: A BAO A QU ASSOCIACIÓ
NIF: G63690556
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 108.000,00 euros
Objecte: ”Cinema en curs”. Tallers de cinema a centres públics d’ensenyament.
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Nom: GESTIÓ TEATRAL, SL
NIF: B62953484
Partida: 6240D/470000100/4421
Import: 126.000,00 euros
Objecte: Projecte de dansa al Sant Andreu Teatre

Nom: TALLER BDN
NIF: G63891022
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 150.000,00 euros
Objecte: Adequació d’una nau industrial com a taller físic i centre de documentació 
d’escultura

Nom: FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES (FAD)
NIF: G08746976
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 150.000,00 euros
Objecte: Activitats del FAD. Any 2006

Nom: INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT
NIF: P1700038A
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 150.000,00 euros
Objecte: ECCO. Espai de Creació Contemporània d’Olot

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA JULIA CARBONELL
NIF: G25482399
Partida: 6240D/481000100/4421
Import: 150.000,00 euros
Objecte: Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida

Nom: FEDERACIÓ DE JOVENTUTS MUSICALS DE CATALUNYA
NIF: G58218595
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 254.200,00 euros
Objecte: Xarxa de Músiques de Catalunya

Nom: FUNDACIÓ INTERARTS PER A LA COOPERACIÓ CULTURAL IN·
TERNACIONAL
NIF: G62124987
Partida: 6240D/481000100/4421
Import: 290.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’any 2006

Nom: AJUNTAMENT DE SABADELL
NIF: P0818600I
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 295.000,00 euros
Objecte: L’Estruch, Centre de creació, producció i difusió de les arts

Nom: ASS. D’AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL
NIF: G58192709
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 300.000,00 euros
Objecte: Òpera a Catalunya

Nom: PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA DE MATARÓ
NIF: P0800072A
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 370.000,00 euros
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Objecte: Can Xalant. Centre de creació contemporània.

Nom: FUND. PRIV. JOVE ORQ. NACIONAL DE CATALUNYA
NIF: G62067319
Partida: 6240D/482000100/4421
Import: 392.000,00 euros
Objecte: Activitat de la JONC en els àmbits educatius, artístics i de difusió

Nom: CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
NIF: P5800017E
Partida: 6240D/461000100/0000
Import: 700.000,00 euros
Objecte: Exposicions “Hi havia una vegada Txernóbil” i “Barmako’05” i 10 cicles 
de debat

Nom: INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
NIF: P5890006I
Partida: 6240D/460000100/0000
Import: 1.300.000,00 euros
Objecte: Activitats programades al Mercat de les Flors l’any 2006

(08.357.147)
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ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL

RESOLUCIÓ
CMC/4102/2008, de 15 de desembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions 
concedides per l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural durant l’any 2007.

En compliment del que estableixen l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de no·
vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides d’import igual o superior a 3.000 
euros, durant l’any 2007, que es publiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de desembre de 2008

La vicepresidenta del Consell d’Administració

Per autorització,

JOaN TORRENT I péREz

Cap d’Administració

aNNEx

Data de concessió: 2 d’agost de 2007.

Convocatòria CMC/1109/2007, de 10 d’abril, per a la concessió de fons per al 
programa d’activitats professionals en l’àmbit de la creació artística i el pensament 
contemporani.

Nom: Ass. Cor Madrigal de Barcelona
NIF: G64494768
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Activitats Cor Madrigal

Nom: Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu
NIF: G61178448
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Activitats Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu

Nom: As. para la Danza en Catalunya
NIF: G59473231
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’As. para la Danza en Catalunya

Nom: Foment Mataroní
NIF: G08399099
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Organització de concerts per ajudar als músics a difondre/exhibir el seu art

Nom: Taller Tecnològic riereta.net
NIF: G63406789
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Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Activitats de riereta.net

Nom: As. Cultural “La Olla Expréss”
NIF: G63485734
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats de La Olla Expréss

Nom: Ass. Cultural Art Públic
NIF: G61266722
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Associació Cultural Art Públic

Nom: Ass. Juvenil Cultural Ariadna
NIF: G43507094
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Ariadna

Nom: Heliogabal, Ass. Cultural Del Carrer Ramon Y Cajal
NIF: G60951365
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Heliogàbal

Nom: Orella Activa, Ass. Cultural
NIF: G17674474
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats musicals d’Orella Activa

Nom: Societat Coral La Unió Santcugatenca
NIF: G58021031
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Activitats Teatre de La Unió

Nom: Centre d’art La Rectoria
NIF: G59704643
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Activitats del centre d’art La Rectoria

Nom: Agrupació Cívica Cultural Vic Bang Jazz Cava
NIF: G59920553
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Cicle de concerts i altres activitats

Nom: Ass. Artística Camí del Montsagre
NIF: G62804091
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Associació a la Terra Alta

Nom: Coral Càrmina de Barcelona
NIF: G58239914
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Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Coral Carmina

Nom: Ass. Cultural Catalana·Iberoamericana
NIF: G43436674
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: 12è Cicle de Música Catalana·Iberoamericana i altres activitats

Nom: Fundación Priv. para el desarrollo Arte Contemporáneo
NIF: G63293443
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Activitats a Off*Ample (Barcelona)

Nom: La Xina Associació per l’Art de Recerca Total
NIF: G61315404
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Activitats de La Xina Art

Nom: As. de Fotógrafos Profesionales de España
NIF: G58331687
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya

Nom: Ass. de Músics i Intèrprets en Llengua Catalana
NIF: G64453541
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass. Músics i Intèrprets en Llengua Catalana

Nom: Associació musical galligants
NIF: G17753120
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Jove Orquestra Athenea

Nom: Cooperativa Obrera Tarraconense, Sccl
NIF: F43015015
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Activitats del teatre El Magatzem (Tarragona)

Nom: Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”
NIF: G25493693
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació Guillem Viladot “lo Pardal”

Nom: Mayol Palouzié, Lluc
NIF: 44002079C
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Activitats de Saladestar

Nom: Fundació Privada Foto Colectania
NIF: G62578505
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Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 13.000,00 euros
Objecte: Activitats de Foto Colectania

Nom: Acm Associació per La Cultura I L’art Contemporani
NIF: G61437562
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: Roulotte, cicle Beckett i altres activitats

Nom: Fundació Privada Comunicació Gràfica
NIF: G62834254
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 4.400,00 euros
Objecte: Activitats de Fundació Comunicació Gràfica

Nom: Amics de Les Arts i Joventuts Musicals
NIF: G58117847
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats Big Band Jazz Terrassa

Nom: Ass. de Companyies Prof. de Dansa de Catalunya
NIF: G64196918
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass. de companyies professionals de dansa de Catalunya

Nom: Ass.Cultural la Sospechosa
NIF: G62625322
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Associació Cultural la Sospechosa

Nom: Ass.Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
NIF: G60291408
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’APGCC

Nom: Búbulus Cia de Dansa, Sccl
NIF: F61356093
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de Búbulus Cia de Dansa

Nom: Factoria Escènica Internacional, Sl
NIF: B63774095
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de FEI

Nom: Fundació Privada Foodcultura
NIF: G64208952
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació FoodCultura

Nom: Fundació Privada Sagrera
NIF: G64112303
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Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats Nau Ivanow (Barcelona)

Nom: La Mekanica Associació Cultural
NIF: G63976708
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de La Mekanika

Nom: Muñoz Garcia, Damian
NIF: 16284409H
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats companyia Damián Muñoz

Nom: Percussions De Barcelona, Scp
NIF: G61610598
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Activitats de Percussions de Barcelona

Nom: Orfeó Lleidatà
NIF: G25028275
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orfeó Lleidatà

Nom: Actividades Artísticas la Fura dels Baus, SA
NIF: A58230020
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Naumon: circuit Litoral Transcultural

Nom: Ass. Catalana d’intèrprets de Música Clàssica
NIF: G59952705
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’ACIMC 2007

Nom: Ass. Orquestra de Cambra Catalana
NIF: G59927590
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra de Cambra Catalana

Nom: Atot Musica Teatre per a nens i joves, SL
NIF: B17597634
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats musicals ATOT per a escolars

Nom: Bebeto Cidra Producciones, Sl
NIF: B63954465
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats de la companyia Bebeto Cidra

Nom: Cia. Compañía Pendiente, Sccl
NIF: F62001607
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Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats de Compañía Pendiente

Nom: Companyia Empar Roselló, Sl
NIF: B63097687
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Companyia Empar Roselló

Nom: Fundació Conservatori del Liceu·Fundació Privada
NIF: G58460569
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats 2007 Conservatori del Liceu: Concerts al Palau de la Música, 
Gran Teatre del Liceu, Auditori i Òpera a la Universitat

Nom: Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra
NIF: G63152060
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat

Nom: Drap·Art
NIF: G61065678
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Festival Drap·Art i altres activitats

Nom: Fund. Joan Maragall. Cristianisme i Cultura
NIF: G59319186
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Publicacions Premi Joan Maragall i ajuts a la formació

Nom: Institució Cultural del Cic/Fundació Privada
NIF: G08943086
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Activitats Orquestra Barcelona Sinfonietta

Nom: Camerata XXI, Fundació Privada
NIF: G43675487
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 21.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’orquestra Camerata XXI

Nom: Ass. per a La Música Creativa iActual· Amca
NIF: G43133511
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Programació musical anual (menys Festival Reusblues ·conveni de cai·
xes·)

Nom: Color, Dansa Espanyola, Scp
NIF: G60771185
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Activitats Cia. Color Dansa
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Nom: Individu Ocult
NIF: G17466475
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Festival In·Somni Catalunya (Girona, Tarragona, Lleida, Barcelona)

Nom: Orquestra De Cambra Terrassa 48
NIF: G62415427
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 24.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48

Nom: Federació Unió de Músics de Catalunya
NIF: G63167571
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 24.600,00 euros
Objecte: Activitats Federació Unió de Músics de Catalunya

Nom: Consell Català de la Música
NIF: G59824037
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Activitats del Consell Català de la Música

Nom: As. Alas Danza Teatro / Procesos Creativos
NIF: G62849302
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 28.000,00 euros
Objecte: Activitats Alas Danza Teatro

Nom: Centre de Fotografia Documental de Bcn
NIF: G63094965
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 28.000,00 euros
Objecte: Activitats difusió fotografia documental

Nom: Delegacion City Mine (D)
NIF: G63789978
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 28.000,00 euros
Objecte: Activitats: Krax

Nom: 1 verd associacio cultural
NIF: G63631188
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats del Centre Comafosca (Alella)

Nom: Aragay i Sastre, Tomàs
NIF: 46339052D
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Companyia de Dansa de Tomàs Aragay

Nom: Ass. Cultural Telenoika
NIF: G62231238
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats de Telenoika
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Nom: Ass. Directors Art, Diss. Gràfics i Il·Lustr. (Adg/Fad)
NIF: G60023447
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats Laus

Nom: Comissariat
NIF: G43108638
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Activitats Priorat Centre d’Art

Nom: Ae·Lapsus Dansa, Scp
NIF: G62777461
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 32.000,00 euros
Objecte: Activitats de Lapsus Dansa

Nom: Ass. d’ Amics de la Música de Cervera
NIF: G25073198
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 32.000,00 euros
Objecte: XXVI Curs Internacional de Música de Cervera i altres activitats

Nom: Agt (Ass. Gironina de Teatre)
NIF: G17380932
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 34.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’AGT

Nom: Fundació Música Contemporània
NIF: G60321254
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 35.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Fundació Música Contemporània

Nom: Areatangent, Ass. Cultural
NIF: G63095814
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: Activitats Areatangent

Nom: Art Trànsit Dansa, Sl
NIF: B61019246
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Art Trànsit Dansa

Nom: Ass. de Professionals de Circ de Catalunya
NIF: G63748925
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Ass. Professionals de Circ de Catalunya

Nom: Centre d’ensenyaments musicals Felip Pedrell, SL
NIF: B43404870
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: XIV Mostra de Jazz Tortosa i altres activitats



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096216

Disposicions

Nom: Grup Instrumental Barcelona 216, SL
NIF: B64174956
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats Grup Instrumental BCN 216

Nom: Kiting·Kità, SL
NIF: B62311832
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats Camut Band

Nom: Roseland Musical, SL
NIF: B58450339
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: Activitats de la companyia Roseland Musical

Nom: Ass. Cultural Catalunya Rock
NIF: G60262300
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 42.000,00 euros
Objecte: Activitats del grup Enderrock

Nom: Acteon, SCCL
NIF: F60385747
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Acteon

Nom: Orquestra de Cambra de Granollers
NIF: G60187697
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra de Cambra de Granollers

Nom: Proyecto Klez, SL
NIF: B63076582
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: Activitats de Kònic thtr 2007

Nom: Rga·Roada, SCCL
NIF: F63153951
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 46.000,00 euros
Objecte: Activitats cia. Roberto G. Alonso

Nom: Companyia De Danza Mar y Javier, SL
NIF: B62500061
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Cia. de Dansa Mar y Javier

Nom: Fundació Privada Espai Guinovart
NIF: G25321274
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Activitats Espai Guinovart (Agramunt)
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Nom: Increpación Danza, SL
NIF: B62535992
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Activitats d’Increpación Danza

Nom: Indigestió Musical, SL
NIF: B64113988
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Festival Hipersons i altres activitats

Nom: Ass. d’artistes Visuals de Catalunya
NIF: G60838190
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: Programa estructural de Cidea

Nom: Ass. Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya
NIF: G58868167
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: Activitats AMJM

Nom: Ass. Cèl·lula Sant Mori
NIF: G17844994
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 85.000,00 euros
Objecte: Festival MAPA i altres activitats

Nom: Antic Teatre · Espai de Creació, SL
NIF: B64299530
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 90.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Antic Teatre (Barcelona)

Nom: Orquestra de Cadaqués, SL
NIF: B64094139
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra de Cadaqués

Nom: Foment de les Arts Decoratives (Fad)
NIF: G08746976
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 125.000,00 euros
Objecte: La Incubadora i altres activitats

Nom: Compañía de Ballet David Campos, SL
NIF: B62231451
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 138.000,00 euros
Objecte: Activitats de la Companyia de Ballet David Campos

Nom: Fundació Privada Julià Carbonell
NIF: G25482399
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 150.000,00 euros
Objecte: Activitats de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de 
Lleida
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Convocatòria CMC/883/2007, de 20 de març, per a la concessió de fons per a l’ex·
hibició, difusió i divulgació de produccions culturals de caràcter professional.

Nom: AA.VV. Partida Marimunt I Limítrofs
NIF: G25266198
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: 3r Festival de l’Horta · Marimunt 2007

Nom: Ass. Cultural A4 de Girona
NIF: G17887696
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: 2n Festival A PART. Arts i estructures

Nom: Ass. Cultural Artiga
NIF: G43902899
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Edició de la Revista Artiga

Nom: Ass. Cultural Rels D’aigua
NIF: G43708858
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Edició de la revista d’idees i cultura Rels

Nom: Ass. Homenatge a Mercè Mor
NIF: G25586587
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Beca·concurs de dansa

Nom: Biosca Soler, Jordina
NIF: 46633349K
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: En Veu Alta. Festival de narració per adults

Nom: Carmen Picañol Organización de Conciertos, SRL
NIF: B62645981
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: 29è Festival Internacional de Música de Begur

Nom: Centre Picasso d’Horta
NIF: G43260025
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Curs sobre Picasso i Catalunya

Nom: Concertante
NIF: G62131479
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: 15è Concurs Josep Mirabent i Magrans de Cant i Música de Cambra

Nom: Difusor, Ass. Artística I Cultural
NIF: G64363633
Partida: 6240/D/482000089/4421
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Import: 3.000,00 euros
Objecte: Trobada Internacional d ártistes de La Trepa. International Stencil 
Meeting

Nom: Fundació Miquel Carbonell I Selva, Fundació Privada
NIF: G63161913
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Exposició “Miquel Carbonell i Selva”

Nom: Grup d’art 4
NIF: G25400292
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: 4t Concurs de Cant Germans Pla

Nom: Institució Cultural del Cic de Bcn
NIF: G08943086
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Curs de Direcció Coral i d´Orquestra a càrrec de Francesc Llongueres

Nom: Observatori de Resistències i Subcultures (Risc)
NIF: G63854814
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Publicació “Malababa. Contrapublicitat, resistències i subcultures”

Nom: Orquestr@ Berguedà
NIF: G63326011
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Cicle i Premi Concerts Verds

Nom: RE & MA 12, SL
NIF: B62842307
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Integral Josep M. Mestres Quadreny. 7è volum de la col·lecció Cop de Poma

Nom: Ass. Cultural Garabattage
NIF: G64338577
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.700,00 euros
Objecte: Edicions Garabattage. Projecte pilot d’editorial independent

Nom: Acció Kon Ganas (Akonga)
NIF: G63197529
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Fascurt. Festival de curtmetratges

Nom: Ass. Amics de Les Escaules Damàs Calvet
NIF: G17912627
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Trobada de poesia i performance “La Muga Caula”

Nom: Ass. Cultural Círculo Lateral
NIF: G63636476
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Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Cicle de conferències “L’amor en temps d’internet”

Nom: Ass. per la Música d’orgue de Cabrera de Mar
NIF: G62432794
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Cicle d’Orgue 2007

Nom: Coral Shalom
NIF: G25058819
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Festival de Música “Musiquem Lleida”

Nom: Fund. Aplicació
NIF: G62227434
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Manteniment de la pàgina Web

Nom: Fund. Societat i Cultura
NIF: G08676298
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: 6a Jornada Tècnica d’Arts de Carrer

Nom: Joventuts Musicals de Vilafranca del Penedès
NIF: G58373853
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: 38è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya

Nom: Jpc Iniciativa Musical
NIF: G61803425
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Festival “Fòrum Internacional de Música de Barcelona”

Nom: Nits Culturals
NIF: G61849709
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Nits Culturals a la Plaça de Sant Pere Sallavinera

Nom: Amics de la Música de Ripoll
NIF: G17848680
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.500,00 euros
Objecte: 28è Festival Internacional de Música de Ripoll

Nom: Sabadell Més Música
NIF: G63198378
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Premi Nacional Agustí Bargunyó

Nom: Ass. Cultural Espais de Música en Català
NIF: G43274810
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Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Concurs de maquetes “Enganxa’t a la música”

Nom: Ass. Musical de La Vall d’en Bas
NIF: G17667494
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Festival de Música Concerts d’Estiu de la Vall d’en Bas

Nom: Festival de Cinema Jueu de Barcelona
NIF: G63398952
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: 9è Festival de Cinema Jueu

Nom: L’escola de Música de Barcelona, SL
NIF: B58338435
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: 27è Concurs Internacional de Música de Barcelona

Nom: Estudinix, Scp
NIF: E25510769
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 5.900,00 euros
Objecte: Cicle Ponentades: converses literàries a Ponent

Nom: Amics de l’òpera de L’hospitalet
NIF: G59531038
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle de recitals lírics

Nom: Ass. Amics de l’orgue de Collbató
NIF: E58646811
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle de Concerts d’Orgue

Nom: Ass. Cultural el Club de la Cançó
NIF: G63479810
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle anual de deu concerts de cançó

Nom: Ass. Cultural Opus Artis
NIF: G17713710
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: VII Festival de Música de Sant Pere de Rodes

Nom: Ass. Cultural Pau Casals
NIF: G17467408
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicles de concerts

Nom: Ass. de Concerts de Reus
NIF: G43077288
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Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 7è Cicle de joves promeses

Nom: Ass. per al Diàleg de la Música
NIF: G17673872
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 8è Campus Rock Lleida

Nom: Ass. per Difusió i Dinamitz. del Llegat Coma Estadella
NIF: G25596172
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Exposicions Grup 5a Forma

Nom: Ass. Professional de Teatre per a tots els públics
NIF: G62411376
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Trobada de creadors de teatre per a tots els públics

Nom: Ass. Xambonera
NIF: G62886783
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Xambades

Nom: Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas
NIF: G43250943
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Cicle de dansa contemporànea de petit format

Nom: Espai Zero, Scp
NIF: G43815547
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 3r Festival d’Art Actual “Trenk/Art07”

Nom: Forum D’iniciatives Culturals
NIF: G17488404
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 11a Temporada de Música de Cambra a Santa Cristina d’Aro

Nom: Laboratori Live Mèdia
NIF: G64210768
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Live Mèdia 2007

Nom: L’Arc, Taller de Música. Fundació Privada
NIF: G60073186
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Tallers de Xamfrà, centre de música i escena del Raval

Nom: Maleras Colomé, Ana Maria
NIF: 36447142P
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Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 27è Stage internacional de dansa l’Estruch · Sabadell

Nom: Pangea Music
NIF: G17804246
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: 3r Cicle de concerts “La llum al Romànic”

Nom: Sudansa
NIF: G64110513
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Tallers d’Educació Artística i Cultural amb Dansa

Nom: Ass. Musical l’Embut
NIF: G63598965
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Cicle de Concerts de Música Improvisada

Nom: Fund. Privada Francesc Viñas
NIF: G59145474
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Difusió del Concurs Internacional de Cant “Francesc Viñas”

Nom: Ass. Cultural Tren·K
NIF: G43809904
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Festival Art·e Tarragona

Nom: Casal Lambda
NIF: G08952939
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Conservació i Difusió del Centre de Documentació

Nom: Espacio y Publicaciones, SL
NIF: B74058686
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Publicació de la Revista “a mínima: : ”

Nom: Música al Límit
NIF: G64451750
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: 2n Festival de Música Contemporània Mompou 2007

Nom: Ass. Franz Schubert
NIF: G61340360
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: 10a Shubertiada

Nom: Ass. Impuls·Art
NIF: G63424543
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Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: De Fàbula. 2n Festival Internacional de Narració Oral

Nom: Bacco, Gestions i Promocions Culturals
NIF: G63138416
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Festival off inVICtro

Nom: Figa Rock Produccions
NIF: G25519323
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: 6è Festival Alternatiu Independent Figa Rock

Nom: Fund. Privada Cultural Port D’aiguadolç·Sitges
NIF: G63879050
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Concerts de Mitjanit. Festival Inernacional de Música

Nom: Joventuts Musicals De Sabadell
NIF: G58325333
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: 8è Festival Internacional de Música de Sabadell

Nom: Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL
NIF: B62286638
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: 5è Festival Internacional de Música Popular Saltafolc’07

Nom: Ass. Cultural Go! Lleida
NIF: G25570698
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Go! Lleida. Mostra

Nom: Biosca Hermanos, SL
NIF: B08046815
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: 4t Festival de Música Clàssica El Convent

Nom: Espai, Serveis Educatius i Culturals,SL
NIF: B63094841
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: 7a Edició Dansa Sant Cugat

Nom: Fund. Cuixart
NIF: G17566001
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Exposició permanent Taller Cuixart i altres activitats

Nom: Joventuts Musicals de Tortosa
NIF: G43336247
Partida: 6240/D/482000089/4421
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Import: 10.000,00 euros
Objecte: Programació estable de música a Tortosa

Nom: Panspermia, SL
NIF: B62688569
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Rinologia, llibre/DVD recopilatori de la trajectòria de Los Rinos

Nom: Tramateatre
NIF: G64138456
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Lola. Mostra de teatre alternatiu i de petit format

Nom: Club 8 Difusió de La Performance
NIF: G62487467
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 11.400,00 euros
Objecte: E’Bent. 7a. Edició de l’Encontre Internacional de Fets Performàtics

Nom: Ass. d’amics de l’orgue de Les Comarques Lleida
NIF: G25321662
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 9è Festival Internacional Orgues de Ponent 2007

Nom: Ass. Difusió Obra Gràfica Internacional
NIF: G58418906
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 27è Mini Print Internacional de Cadaqués

Nom: Ass. Musical Grup XXI
NIF: G64473424
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: 3r Cicle de Concerts

Nom: Ass. Orquestra Cadaqués
NIF: G59478230
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Difusió del Concurs Internacional de Direcció de l´Orquestra de Ca·
daqués

Nom: Ayuso Ros, Héctor
NIF: 29163188Q
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: OFFF, Festival Inernacional d Árt Digital i Música Electrònica

Nom: Girona Art Contemporani·Gac
NIF: G17708579
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Programació i producció de Net Art

Nom: Llorca Barreres, Vicente
NIF: 20028351C
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Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Edició i publicació de la revista Zirkolika

Nom: Play Acció Cultural
NIF: G43667864
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Rec07. Festival de Creació Audiovisual de Tarragona

Nom: Avanti Piano Quasi Retro, SL
NIF: B61323333
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: Xinacittà 2007. 5a. Mostra de cinema d’autor de Barcelona

Nom: Ass. Inund’art
NIF: G17925843
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: ”Inund’ Art 2007” Trobada d’intercanvi, diàleg, reflexió i mostra entre 
artistes

Nom: Claustrofilia
NIF: G17659905
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: 6a Edició del Festival de Música Contemporània de Girona “conTmpo 
2007”

Nom: Olivan de la Iglesia, Roberto
NIF: 52601003A
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: IV Taller Internacional de Dansa Contemporània

Nom: Iberamerik Concert Associació
NIF: G61231890
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 16.000,00 euros
Objecte: Concurs de guitarra clàssica per a joves intèrprets i activitats paral.leles

Nom: Fund. Castells Culturals de Catalunya
NIF: G25328345
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 17.000,00 euros
Objecte: 18è Cicle de Música als Castells

Nom: Ass. d’amics del Jazz de Reus
NIF: G43501626
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: 5è Festival Internacional de Jazz de Reus

Nom: Joventuts Musicals de Sitges
NIF: G58878505
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Festival de Música de Sitges
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Nom: Pascual Arts Music, SLU
NIF: B17887894
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Acústica. Festival Acústic de Catalunya

Nom: Antentas Massaguer, Núria
NIF: 33938094F
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: Nitsdigitals

Nom: Ass. Cultural Espaicat
NIF: G64215429
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: 3a Edició de l’escenari EspaiCat

Nom: Joventuts Musicals del Pallars Sobirà
NIF: G25490848
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 20.000,00 euros
Objecte: 7è Festival de Música de la vila de Rialp

Nom: 100.000 Retinas
NIF: G60844727
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 22.000,00 euros
Objecte: Cineambigú

Nom: Fundació Ciutat de Valls
NIF: G43050269
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 23.000,00 euros
Objecte: Biennal d Árt de Valls / Premi Guasch·Coranty 2007

Nom: Cercle de Belles Arts
NIF: G25023631
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Concordia. Cicle de concerts a la Seu Vella de Lleida

Nom: Escena Poble Nou
NIF: G63781983
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: 6è Festival de Tardor Escena Poblenou

Nom: Artípolis
NIF: G61918215
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 26.500,00 euros
Objecte: 12a Edició de la Mostra de Teatre de Barcelona

Nom: Ass. Catalana de Crítics d’art
NIF: G59698639
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 28.000,00 euros
Objecte: 3r Simposi Internacional de Crítica d Árt en un Món Global
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Nom: Ass. Act. Artesanes i Investigació Plàstica Fad (A Fad)
NIF: G60061710
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: II Biennal Internacional sobre el Mediterrani, Artmar 2007

Nom: Ass. Amics del Blues de Cerdanyola
NIF: G62624416
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: 20è Festival Internacional de Blues de Cerdanyola

Nom: Ass. Cultural Anima’t Serveis Culturals
NIF: G43490309
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 30.000,00 euros
Objecte: Programació estable de música

Nom: Ass. Espectadors Teatre Mercat Vell
NIF: G60507498
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 33.000,00 euros
Objecte: Programació del Teatre del Mercat Vell

Nom: Ass. Realitzadors i Prod. Audiovis. De Girona (ARPAGI)
NIF: G17696667
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 35.000,00 euros
Objecte: Vad. 5è Festival Internacional de Video i Arts Digitals

Nom: Ass. Concurs Internac. d’execució musical Maria Canals
NIF: G58415860
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 36.000,00 euros
Objecte: 53è Concurs Internacional Maria Canals

Nom: Centro Cultural Santa Editorial
NIF: G60412715
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 40.000,00 euros
Objecte: BAC! 07. 8è Festival internacional d’art contemporani a Barcelona

Nom: Agrupació de Confraries de Setmana Santa de Tortosa
NIF: G43788249
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: 3r Festival Internacional de Música Sacra de Tortosa

Nom: H. Associació per a les Arts Contemporànies
NIF: G59845172
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 45.000,00 euros
Objecte: QUAM 2007

Nom: Ass. Cultural Maçart
NIF: G17838061
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 60.000,00 euros
Objecte: 10è Festival de Cultura Contemporània de l’Empordà
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Nom: Ass. Catalana de l’orgue
NIF: G60250156
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 64.000,00 euros
Objecte: 27è Cicle Els Orgues de Catalunya

Nom: Ass. Cultural Conservas
NIF: G62138946
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 89.000,00 euros
Objecte: 4t Festival Inn·Motion

Nom: Centre d’iniciatives del Teatre de Les Arts, SL
NIF: B63368518
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 100.000,00 euros
Objecte: 12è Festival d´Òpera de Butxaca i Noves Creacions 2007

Convocatòria CMC/882/2007, de 20 de març, per a la concessió de fons per a la 
producció de projectes artístics i de pensament contemporani de caràcter profes·
sional.

Nom: Cera Bernad, Joana
NIF: 43417203B
Partida: 6240/D/480000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Joana Cera·Museu de l’ Empordà

Nom: Talia Produccions Ass. Cultural
NIF: G25602509
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.000,00 euros
Objecte: El gran guirigall

Nom: Batall Produccions, SL
NIF: B43697291
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 3.500,00 euros
Objecte: ”Tot”

Nom: Haba Montes, Cristina
NIF: 40991019M
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 3.500,00 euros
Objecte: una maleta i un perro

Nom: Les Soldats Perdues, SL
NIF: B64143548
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 3.500,00 euros
Objecte: La gran Carabassa

Nom: Mas Sole, SCP
NIF: G25499492
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 3.500,00 euros
Objecte: Roger Mas Al Cel de Verdaguer i Les Cançons Tel.lúriques

Nom: Sinapsis
NIF: G64473994



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096230

Disposicions

Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.500,00 euros
Objecte: Ressonància Manresa

Nom: Societat Coral l’Esperança
NIF: G58376799
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 3.500,00 euros
Objecte: La Classe Neutra

Nom: Baro Ubach, Teodoro
NIF: 38143897F
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 3.600,00 euros
Objecte: Una altra història d’amor

Nom: Ass. Cultural de Granollers
NIF: G58088295
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: La festa de la Nora

Nom: Griera Padrosa, Rafel
NIF: 46673764W
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Le succès de la provocation

Nom: Gutiérrez Gonzàlez, Bàrbara
NIF: 39697537C
Partida: 6240/D/480000089/4421
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Faces

Nom: Ass. Musical per la Difusió de la Música Independent
NIF: G43822717
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Música de Vanguarda

Nom: Egurbide Margañón, Begoña
NIF: 46217910P
Partida: 6240/D/480000089/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Els jocs

Nom: Fund. Priv. Marti L’ Huma Estudis Univ. de La Garriga
NIF: G63198782
Partida: 6240/D/481000089/4421
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Elisir d’Amore

Nom: Alvarez Rodriguez, Efrén
NIF: 47157757Y
Partida: 6240/D/480000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Governament

Nom: Ass. Musical iCultural Orchesta Fireluche
NIF: G17888389
Partida: 6240/D/482000089/4421
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Import: 6.000,00 euros
Objecte: Música Invisible

Nom: Ass. Sense Anim de Lucre Saison
NIF: G64247307
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Apocalypse life

Nom: Beltran Pallares, Iban
NIF: 39720245G
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Reparació

Nom: Corominas Bertran, Albert
NIF: 46310148Q
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Santiago Rusiñol i el seu temps

Nom: Dauder Torruella, Patricia
NIF: 46137982 M
Partida: 6240/D/480000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Les maliens ( A film )

Nom: Nittin,SCP
NIF: G25590142
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Maria de Buenos Aires

Nom: Toned Media, SL
NIF: B64359946
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 6.000,00 euros
Objecte: La Passió segons Joan Fontcuberta

Nom: Emotique, SL
NIF: B63673479
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Panic Motel

Nom: Serrano Tarragó, Alex
NIF: 38144629A
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Europe is Living a Celebration

Nom: Alia, Associació Cultural De Dones Per A La Recerca
NIF: G63999049
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Codi Lela/>Dones Tech...El dia que em vaig enrotllar amb la tecnologia

Nom: Arola Vera, Angels
NIF: 43404221R
Partida: 6240/D/470000089/4421
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Import: 8.000,00 euros
Objecte: Enregistrament de la integral per a piano de Joan Guinjoan pel pianista 
José Menor

Nom: Ass. Indi Gest
NIF: G64556756
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: La caiguda d’Amleth

Nom: Cabeça Fraca, SL
NIF: B62075692
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Go go mambo!! Un saludo a Pérez Prado

Nom: I.D.I.L.E.C.A.M.
NIF: G60165313
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Nous habitants· A 2010 Clokwork Orange

Nom: Mendoza Sutherland, Constanza
NIF: 47726161B
Partida: 6240/D/480000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Alma Project

Nom: Tag Taller d’intangibles
NIF: G62296157
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Planter

Nom: Transports Ciberians
NIF: G63004931
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Ciberians

Nom: Trilla Ferré, Elisenda
NIF: 39710392H
Partida: 6240/D/480000089/4421
Import: 8.000,00 euros
Objecte: El Delta Negat

Nom: Ass. de Nous Projectes Escènics Teatre Net
NIF: G64354822
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Molta Aigua

Nom: Ass. Difusió de la Música de Cambra i Música en Viu
NIF: G17727694
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Girona XXI

Nom: Iinthissection·Juschka Weigel, SCP
NIF: G64396112
Partida: 6240/D/470000089/4421
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Import: 9.000,00 euros
Objecte: ‘‘he postpiano man surrender’’

Nom: Julià Marquès, Adrià
NIF: 38143389M
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Formes de Matar el Temps

Nom: Músics de Catalunya, SCCL
NIF: F17678640
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Cobla amb Piano

Nom: Martín Saura, Leonides
NIF: 25470238S
Partida: 6240/D/480000089/4421
Import: 10.900,00 euros
Objecte: Interven.TV

Nom: Ass. Artistica de Dansa Derivat
NIF: G64361777
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: The Flowers of Romance

Nom: Ass. d’espectacles Societat Doctor Alonso
NIF: G62681333
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Volum II

Nom: Companyia Senza Tempo·Ines Boza/Carles Mallol, SCCL
NIF: F60888708
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: L’home la dona i l’altra dona

Nom: Deambulants (Associació Cultural)
NIF: G17744699
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: T.I.R Espectacles aeris

Nom: Faustino Aldea, Sergi
NIF: 34752115N
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: De los condenados

Nom: Framis Martin, Alicia
NIF: 35114115S
Partida: 6240/D/480000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Nous edificis per a la Xina

Nom: Gil Tarrida, Joaquin
NIF: 43403414E
Partida: 6240/D/480000089/4421
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Import: 12.000,00 euros
Objecte: Subherois Fase 3

Nom: Kowalski, Rose
NIF: X3994914K
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Un crim passional

Nom: Mechanics, Associació Cultural
NIF: G63363840
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: El Mal Blanc

Nom: Pannick, SCP
NIF: G64500754
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 12.000,00 euros
Objecte: God is a DJ

Nom: Al Art, SCCL
NIF: F62285051
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Joc de mans

Nom: Ass. Cultural Conservas
NIF: G62138946
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Realitats avançades

Nom: Ass. Cultural “Kton Y Cia.”
NIF: G62320551
Partida: 6240/D/482000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Animacions Sonores

Nom: La Fanfarra, SL
NIF: B60748803
Partida: 6240/D470/000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: El Saló d’Anubis

Nom: Sallarès Casas, Mireia
NIF: 37330496R
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Las muertes chiquitas

Nom: Viuda de Iguana e Hijos, SCP
NIF: G64555626
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: El projecte Alfa o escenes africanes amb Lenin de fons

Nom: Re & Ma 12, SL
NIF: B62842307
Partida: 6240/D/470000089/4421
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Import: 18.000,00 euros
Objecte: Producció 4x4

Nom: Lanònima Imperial, SCCL
NIF: F58299173
Partida: 6240/D/470000089/4421
Import: 25.000,00 euros
Objecte: Variacions Aleluya

Convocatòria CMC/1110/2007, de 10 de abril, per a la concessió de fons per a 
projectes artístics i de pensament contemporanis de caràcter professional que es 
realitzin conjuntament amb altres territoris de l’Euroregió Pirineus·Mediterrània 
durant l’any 2007.

Nom: Fundació Museu del Cantir d’Argentona
NIF: P5800901J
Partida: 6240/D/48100089/4421
Import: 10.600,00 euros
Objecte: Terres Extremes

Nom: Escena Poble Nou
NIF: G63781983
Partida: 6240/D/48200089/4421
Import: 14.000,00 euros
Objecte: VIA, Viatges d’interès artístic

Nom: Bidó de Nou Barris
NIF: G58327289
Partida: 6240/D/48200089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Camí de Circ

Nom: Companyia de Dansa Erre Que Erre, SCCL
NIF: F62571997
Partida: 6240/D/47000089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Encuentro Improvisación

Nom: Nu2’s Associació Per La Creació
NIF: G63902167
Partida: 6240/D/48200089/4421
Import: 15.000,00 euros
Objecte: La Dansa i la seva relació amb els nous mitjans digitals

Data de concessió: 27 de setembre de 2007.

Convocatòria CMC/1224/2007, de 23 d’abril, per a la concessió de fons per a la recerca 
i creació en àmbits artístics i de pensament contemporanis durant l’any 2007.

Nom: Esterri Carrasquer, David
NIF: 43710797X
Partida: 6240/D/480000089
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Lo pardal Roquer, vol.3

Nom: Baró Simó, Xavier
NIF: 40847257Q
Partida: 6240/D/470000089
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Composició de cançons folk
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Nom: Albert Martin, Elena
NIF: 16058941L
Partida: 6240/D/470000089
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Distribució.2

Nom: Ateneu Santfeliuenc
NIF: G58153016
Partida: 6240/D/482000089
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Mompiana

Nom: Ass. Fringe per a la Difusió de les Arts
NIF: G17749169
Partida: 6240/D/482000089
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Maujausen

Nom: Sanz Quintana, Josep
NIF: 38125328E
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Composició d úna obra per a orquestra

Nom: Bieito Guerrero, José Luis
NIF: 52213002N
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Reflections

Nom: Prunera Lagarriga, Didac
NIF: 46702614X
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Mapa de teatre contemporani africà

Nom: Salo Braut, Joan
NIF: 46605414P
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Escultura en Movimiento

Nom: Ass. Cultural la Trilateral
NIF: G63394944
Partida: 6240/D/482000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Una cara nova

Nom: Poch Masià, Clara
NIF: 44017248D
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: El Pèndol

Nom: Nel·lo Colom, Daniel
NIF: 46564463C
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Fairy
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Nom: Fernandez Navarro, Guillermo
NIF: 39691742K
Partida: 6240/D/470000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Iriscendium

Nom: Garcia Pares, Albert
NIF: 39727909D
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Desenvolupar una nova tècnica per a treballar el trapezi

Nom: Ass. Impuls 9 (Per a la Recerca i Creació Artistiques)
NIF: G63947022
Partida: 6240/D/482000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Somnis de vidre

Nom: Jovani Meya, Sebastià
NIF: 36530383N
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Memorial de la transició: El moviment musical “ Laietà “

Nom: Bages Rubi, Joan
NIF: 43735067S
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Deux poissons japonais

Nom: As. Cultural Tristestopicos
NIF: G64649569
Partida: 6240/D/482000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: El conceptualismo catalán en América Latina

Nom: Grèbol Cervera, Armand
NIF: 37696216K
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Ui, ui, ui !

Nom: Dahó Masdemont, Marta
NIF: 43695007K
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: L’obra fotogràfica de Graciela Iturbide

Nom: Cosmes Roman, Maria
NIF: 37285791P
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Col·lecció entomològica

Nom: Alternativa Jove per a la Interculturalitat
NIF: G61911954
Partida: 6240/D/482000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: La pràctica artística en relació amb els originaris de la Salut
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Nom: Peñarroya Zaldivar, Oscar
NIF: 38143355V
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Per molts Anys

Nom: Comeron Graupera, Octavio
NIF: 38804202M
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Art i treball

Nom: Quiroga Mosos, Marcela Ingrid
NIF: X2947545A
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Precare

Nom: Bofill Levi, Ana Maria
NIF: 37611123M
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Projecte de composició musical

Nom: Gómez De La Hoz, Iker
NIF: 72040815P
Partida: 6240/D/470000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Absurdo

Nom: Cuartero Betriu, Gerard
NIF: 46355692C
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Inhabited Mindmapping

Nom: Ass. Casa de l’est
NIF: G63531727
Partida: 6240/D/482000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Dràcula, nosferatu balcànic

Nom: Casablancas Domingo, Benito
NIF: 39033178Q
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Paisatges del romanticisme musical

Nom: Circ Ozó, SL
NIF: B64229701
Partida: 6240/D/470000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Kronos i dos pirats

Nom: Baixas Calafell, Nicolas
NIF: 46345942E
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Màescultura
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Nom: Estarriola Maña, Anna
NIF: 40353709W
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Conceptualització d’ una proposta escènica

Nom: Galán Sala, Marta
NIF: 40444946K
Partida: 6240/D/470000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Melodrama 2: Demasiados adultos para un solo niño

Nom: Bosch Jose, Eulàlia
NIF: 37713860R
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Llums i ombres de les Arts

Nom: Pardo Bañeres, Pedro
NIF: 43731077G
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: El regne de la boira

Nom: Charles Soler, Agustí
NIF: 39319566P
Partida: 6240/D/480000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Quartet de corda núm. 2

Nom: Ass. Turisme Tàctic
NIF: G63317952
Partida: 6240/D/482000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Guia secreta de Barcelona

Nom: Miralda Bou, Antonio
NIF: 39094115A
Partida: 6240/D/480000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Power Food

Nom: Pericot Canaleta, Santiago
NIF: 36622678P
Partida: 6240/D/480000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: 1986 Mozart Nu 2008

Nom: Ley Fancelli, Pablo
NIF: 43394058G
Partida: 6240/D/470000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: La ruta blava

Nom: Draminsky Hojmark, Jakob
NIF: X2115838E
Partida: 6240/D/480000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Cauen nens a mitjanit (música)
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Nom: Portaceli Roig, Carme
NIF: 22516881L
Partida: 6240/D/480000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Fairy

Nom: Alberti Gallart, Xavier
NIF: 40298853R
Partida: 6240/D/480000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Monodrama

Nom: Cunillé Salgado, Lluïsa
NIF: 46528700E
Partida: 6240/D/480000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Monodrama

Nom: Gomez Vicente, Sonia
NIF: 52603529E
Partida: 6240/D/480000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Experiències amb un desconegut

Nom: Castelar Garriga, Elena
NIF: 36958074H
Partida: 6240/D/480000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Zotal teatre

Nom: Vila·Puig Morera, Joan
NIF: 33872844P
Partida: 6240/D/480000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Pràctiques de producció autònoma

Nom: Brusadin, Vanni
NIF: X4858368D
Partida: 6240/D/480000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Creadores de realidad

Nom: Mitja Punsi, Jordi
NIF: 40440749X
Partida: 6240/D/480000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: F de frontera

Nom: García Demestres, Alberto
NIF: 35015931H
Partida: 6240/D/480000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Tortola Valencia

Nom: Elèctrica Produccions, SL
NIF: B62516984
Partida: 6240/D/470000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Projecte d´investigació de teatre distribu•t
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Nom: Celaya Alvarez, Amaya
NIF: 52442305M
Partida: 6240/D/480000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Latencias

Nom: Azara Nicolás, Pedro
NIF: 46214345P
Partida: 6240/D/480000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Josep Llinás, Casas Vividas (1992·2007)

Nom: Yesicandoall Productions, SL
NIF: B63733281
Partida: 6240/D/470000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: El valor del concepte d’innovació al sector cultural

Nom: Puertolas Gutierrez, Pedro Jose
NIF: 38036811D
Partida: 6240/D/480000089
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Dolens Requiem

Nom: Crivillers i Arquitectes Assoc., SL
NIF: B61557260
Partida: 6240/D/470000089
Import: 9.000,00 euros
Objecte: Mòdul habitable XXI

Nom: TMP
NIF: G64590854
Partida: 6240/D/470000089
Import: 10.000,00 euros
Objecte: TMP Arxius Temporals

Nom: Produccions Musicals Tagomago, SL
NIF: B62322136
Partida: 6240/D/470000089
Import: 10.000,00 euros
Objecte: Companyia ElèctricaDharma: Quim Davis/Miles Serra

Nom: Draper Martinez, Gemma
NIF: 43516267Z
Partida: 6240/D/480000089
Import: 11.000,00 euros
Objecte: Healing Cuts

Nom: Maza Gutierrez, Gaspar
NIF: 13746953Z
Partida: 6240/D/480000089
Import: 11.000,00 euros
Objecte: Habitus 3 Ultrabarri

Nom: Cervera Rueda, Maria Pilar
NIF: 39877285T
Partida: 6240/D/480000089
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Projecte creació Fura...



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096242

Disposicions

Nom: Cloud 9, SL
NIF: B63138564
Partida: 6240/D/470000089
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Cad·Cam Digital Making

Nom: Infoespai
NIF: G62705272
Partida: 6240/D/482000089
Import: 12.000,00 euros
Objecte: Mapes i cartografies sobre transformació social a Catalunya

Nom: Badia Dalmases, Teresa
NIF: 35064259T
Partida: 6240/D/480000089
Import: 12.000,00 euros
Objecte: L’ efecte hispà

Nom: Ass. Cultural Vacabou
NIF: G63937163
Partida: 6240/D/482000089
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Blackout/Samba

Nom: Platoniq, Sistema Cultural
NIF: G63306914
Partida: 6240/D/482000089
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Banc comú de Coneixements

Nom: Alonso Martín, Cristina
NIF: 46342068N
Partida: 6240/D/482000089
Import: 15.000,00 euros
Objecte: Jazz a les fosques II

Nom: Valldosera Guilera, Eulàlia
NIF: 35060411Q
Partida: 6240/D/480000089
Import: 18.000,00 euros
Objecte: Alma Mater

Convocatòria CMC/1578/2007, de 17 de maig, per a la concessió de fons per al 
programa de creadors en residència per a l’any 2007.

Nom: Sánchez de Tena, Antonio
NIF: 45467540J
Partida: 6240/D/482000089
Import: 3.000,00 euros
Objecte: Art i Vandalisme

Nom: Marfil Sola, David
NIF: 38121488T
Partida: 6240/D/482000089
Import: 3.100,00 euros
Objecte: Espectacle de Circ, Arts de carrer

Nom: Peral Garcia, Alberto
NIF: 11932179D
Partida: 6240/D/482000089
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Import: 4.000,00 euros
Objecte: Residència de fotografia i dibuix

Nom: Julià Marquès, Adrià
NIF: 38143389M
Partida: 6240/D/482000089
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Residència al Centre Capacete de rio de Janeiro

Nom: Ass. Aticus Tilt
NIF: G64274459
Partida: 6240/D/482000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Creació de “Café de olla” a La Vela, de Vilanova i la Geltrú

Nom: Recasens Roura, Ma. Teresa
NIF: 43672186Q
Partida: 6240/D/482000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Residència a Biap·Plataform, Pekín

Nom: Sánchez·Friera Climent, Raquel
NIF: 46139688D
Partida: 6240/D/482000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Vídeo del recorregut del Ferri a Istanbul

Nom: Bargalló Bozzo, Pere
NIF: 43692477K
Partida: 6240/D/482000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: ”Imprimir argila”

Nom: Brugalla Fons, Emili
NIF: 36969951G
Partida: 6240/D/470000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Residència del Trio Kandinsky a l Áuditori Pau Casals

Nom: Cortocirquito As. Cultural
NIF: G63134928
Partida: 6240/D/482000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Nou espectacle a La Vela, de Vilanova i la Geltrú

Nom: Ass. Per A La Promoció De La Creació Musical ConjunT XX
NIF: G64587165
Partida: 6240/D/482000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Residència de concerts al Naumon

Nom: Van De Mheen, Irene
NIF: X0928525S
Partida: 6240/D/482000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Residència d´investigació sobre l áplicació de la Ceràmica en relació amb 
el Dibuix

Nom: Jodar Invernon, Antoni
NIF: 46020625V
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Partida: 6240/D/482000089
Import: 7.000,00 euros
Objecte: Acció·parlada sobre la Història de la Dansa Contemporània

Nom: Labrador Cuéllar, Raquel
NIF: 48814941V
Partida: 6240/D/482000089
Import: 7.150,00 euros
Objecte: La història de Mary Dust

Nom: Casanovas Daufí, Maria Providència
NIF: 33931227V
Partida: 6240/D/482000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Sèrie gràfica amb tècnica de garavat

Nom: Ramujkic, Vahida
NIF: X2794679H
Partida: 6240/D/482000089
Import: 9.000,00 euros
Objecte: ‘‘El relat històric nacional com a eina sociopolítica d énginyeria identi·
tària”

Nom: Cobosmika Company, SL
NIF: B17883521
Partida: 6240/D/470000089
Import: 39.000,00 euros
Objecte: Residència artística al Teatre La Gorga de Palamós

Nom: As. Cultural Patas Arriba
NIF: G43846351
Partida: 6240/D/482000089
Import: 40.000,00 euros
Objecte: ‘‘Arrels” i “Contá m un conte”

Nom: Compañía De Ballet David Campos, SL
NIF: B62231451
Partida: 6240/D/470000089
Import: 42.000,00 euros
Objecte: Residència Tècnica al Teatre Josep M. de Sagarra, de Santa Coloma de 
Gramenet

Nom: Iliacan, SCCL
NIF: F60814852
Partida: 6240/D/470000089
Import: 45.000,00 euros
Objecte: Residència Tècnica al Teatre La Lira de Tremp

Nom: Bebeto Cidra Producciones, SL
NIF: B63954465
Partida: 6240/D/470000089
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Residència a l´IMAC de Vic

Nom: Art Trànsit Dansa, SL
NIF: B61019246
Partida: 6240/D/470000089
Import: 50.000,00 euros
Objecte: Aula de Teatre i Dansa a Mataró
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Convocatòria CMC/1923/2007, de 25 d’abril, per a la concessió de fons per a la for·
mació i perfeccionament professional de creadors, intèrprets i agents culturals.

Nom: Boix Anfosso, Marta
NIF: 46730090R
Partida: 6240/D/480000089
Import: 3.500,00 euros
Objecte: Màster en Joieria artística a l’escola d’Art Tallinn, Estònia

Nom: Bages Rubi, Joan
NIF: 43735067S
Partida: 6240/D/480000089
Import: 3.600,00 euros
Objecte: Realització de 2 seminaris setmanals amb el seu director de Tesis Tesis 
sobre Composició Musical i Sistemes Musicals Interactius/Universitat de París 8 
· CICM

Nom: Andorrà Serret, Núria
NIF: 47682764S
Partida: 6240/D/480000089
Import: 3.700,00 euros
Objecte: Postgrau en Interpretació de percussió clàssica i contemporània a la 
Hochschule für Musick Karsruhe

Nom: Prat Caballero, Eva
NIF: 39353651F
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Interpretació Musical amb Instruments originals de l’època Barroca i 
Clàssica

Nom: Calaf Sevé, Maximilià
NIF: 47758217M
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Estudis a la escola superior de circ “Circus Space” a Londres

Nom: Martínez Bartolomé, Octavi
NIF: 39401228C
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: formació i perfeccionament professional de creadors, intèrprets i agents 
culturals a la Purcell School de Londres

Nom: Coca Marín, Abel
NIF: 44980540S
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Postgrau interpretació musical al Musikschule Der Stadt Koblenz

Nom: Bachero Bertomeu, Pau
NIF: 20821941H
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Perfeccionament en mim corporal dramàtic a l’École de Mime Omnibus 
de Montréal

Nom: Daussà Pastor, Boris
NIF: 38117497B
Partida: 6240/D/480000089
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Import: 4.000,00 euros
Objecte: Formació avançada en Kathakali al Kalatharambini, Centre for Performing 
Arts and Culture Nedumpurura, Kerala (India)

Nom: Giménez Esquerra, Blanca
NIF: 13168750P
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Postgrau en l’especialitat de “Contrabaix” a la Hochschule Musik und 
Teatre Zürich

Nom: Cañigueral Rodríguez, Pau
NIF: 40367304G
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Estudis de composició al “Koninklisk conservatorium” La Haya

Nom: Hurtado Gosálvez, Bruno
NIF: 38873511S
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Estudis de violoncel a la HTM Hochschule für und Theter Zurich

Nom: Torrents Canals, Marta
NIF: 45485292D
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Curs d éspecialització d équilibris acrobàtics

Nom: Coll Povedano, David
NIF: 43633179V
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Estudis de formació a l éscola de circ de Lille

Nom: Benito Arranz, Elies Daniel
NIF: 36574812M
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Postgrau en interpretació musical a la Royal Academy of Music de Lon·
dres

Nom: Charles Montesinos, Marc
NIF: 39368969F
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00
Objecte: Estudis superiors de violí al Royal College of Music de Londres

Nom: Codina Masferrer, Pau
NIF: 47848600K
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: 2n any del Curs de Bachelor of Music·Cello a la Guildhall School of Music 
and Drama de Londres

Nom: Hill Rafecas, María
NIF: 47745264R
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Curs a l´ escola de Circ de Montpellier
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Nom: Garcia·Madico Portabella, Pablo
NIF: 46352440B
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Estudis de Comediant de Circ a l’Escola “Le Lido” de Toulouse

Nom: Serra Pujol, Ricard
NIF: 47701932R
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Curs de teatre al London Academy of Music and Dramatic Art

Nom: Mateo Bestué, Alba
NIF: 53293404N
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Curs de violí a Alemanya a la Höchscule Für Musik Köln

Nom: Guiu Ritort, Neus
NIF: 39711955V
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Master en acompanyament de piano al Royal College of Music

Nom: Cama Mingot, Carme
NIF: 53085057E
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.000,00 euros
Objecte: Màster de flauta travessera a Amsterdam

Nom: De Olveira, Sergio José
NIF: X4882885P
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.500,00 euros
Objecte: formació i perfeccionament professional de creadors, intèrprets i agents 
culturals

Nom: Quesada Bernaus, Albert
NIF: 43536030C
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Estudis de dansa contemporània i creació a l´Escola PARTS a Brusel·les 
Bèlgica

Nom: Rafecas Sogas, Laura
NIF: 47746617C
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Estudis de violí a la Codars, Hogeschool voorde Kunsten, Conservatori 
de Rotterdam

Nom: Rumbau Masgrau, Octavi
NIF: 44020781T
Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Estudis de composició musical al conservatori Nacional Superior de 
Música Contemporània

Nom: Cabal Cabeza, Maria Lluisa
NIF: 47874526A
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Partida: 6240/D/480000089
Import: 4.500,00 euros
Objecte: Cicle de recerca a PARTS

Nom: Collell Escudé, Laia
NIF: 46755974X
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Estudis de Teatre Físic. Mètode Jacques Lecoq

Nom: Alabau Fernández, Oscar
NIF: 47909393W
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: 2n Curs de Violoncel a la Guildhall School, Londres

Nom: Cardona Curcó, Ona
NIF: 41507909Q
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Postgrau en interpretació de clarinet a la Guidhall School Music and 
Drama. Londres

Nom: Abad Corral, Javier
NIF: 52442304G
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Finalització d éstudis de Film Scoring i composició a Boston

Nom: Noguerol Ramirez, Blanca
NIF: 46142931D
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Formació en el llenguatge de la dansa· Teatre de la Pina Bausch, i altres. 
a la Folkwang Hochschule Essen

Nom: Serra Vila, Arnau
NIF: 39385601X
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Estudis de Circ a l’Ecole des Arts de Cirque Balthazar, França

Nom: Arostegui González, Koldo
NIF: 78880689G
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: formació i perfeccionament professional de creadors, intèrprets i agents 
culturals A The Place , Londres

Nom: Barbeta Martí, Albert
NIF: 46704982D
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Master of Music en violí clàssic al Manhattan School of Music

Nom: Rodríguez Cima, Ariadna
NIF: 52598893D
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
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Objecte: Performance Diploma especialitat violí al Berklee College of Music·
Boston Estats Units

Nom: Casalprim Suárez, Joaquim
NIF: 40346946R
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: 1er. curs del Màster en Arts Mediàtiques de la KHM·Köln/Alemanya

Nom: Martí Melero, Joel
NIF: 43558535P
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Estudis de Circ al Centre des Arts du Cirque Balthazar, França

Nom: Garrido Sánchez, Cristina
NIF: 46408875G
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Recerca sobre formes de creativitat al Golmith College de Londres

Nom: Gutiérrez Sales, Tamara
NIF: 45791717M
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Perfeccionament de la dansa al London Studio Centre

Nom: Rosés Moretó, Manel
NIF: 47865891Q
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Diplomatura en Nou Circ a la Universitat d’Estocolm

Nom: Puig Torné, Anna
NIF: 47675134K
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Postgrau de viola “Kunstkerisches Weiter Ausbildung” a la Hoschschule 
für Musik de Berlin

Nom: Capdevila Papió, Lluís
NIF: 77787975C
Partida: 6240/D/480000089
Import: 5.000,00 euros
Objecte: Màster in Jazz Performance (Màster en interpretació jazzística)

Nom: Michel Corcoy, Katia
NIF: 47871515M
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Postgrau “Artist Diplome” en la especialitat piano a la Universitat de Yale, 
New Haven

Nom: Cullell Massallé, Ferran
NIF: 40535247R
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Postgrau al conservatori Estatal Rimskij·Karsakov. Sant Petersburg, 
Rússia
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Nom: Palomar Delgado, Gemma
NIF: 40354035Y
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: BA (Homs) Qualifictions in Circus Arts al Circus Space de Londres

Nom: Canet Solà, Mar
NIF: 47717131C
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Curs de Videojocs a la Universitat de Uclan a Preston/Anglaterra

Nom: Baiges Hernández, Pau
NIF: 39915577C
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Estudis de Piano clàssic al Richard Strauss Konservatorium de Munich

Nom: Díez Nebot, Joan
NIF: 52158686E
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Mètode de creació escènica Philipe Gaulier

Nom: Querol Antichh, Núria
NIF: 78581982K
Partida: 6240/D/480000089
Import: 6.000,00 euros
Objecte: Master d’Investigació en Comissariat d’Art Contemporani a la Royal 
College of Art ·Londres

Nom: Valldepérez I Cruañes, Santiago
NIF: 78582660D
Partida: 6240/D/480000089
Import: 8.000,00 euros
Objecte: Taller d’alta especialització de realització de documentals

(08.357.144)
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INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS

RESOLUCIÓ
CMC/81/2009, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 17 de desem-
bre de 2008, pel qual es modifiquen les bases que han de regir la concessió de 
subvencions mitjançant convenis triennals de col·laboració amb companyies i 
empreses de producció teatral i de circ i empreses gestores de sales de teatre amb 
producció pròpia.

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries 
Culturals adoptat en la sessió de 17 de desembre de 2008, que va aprovar la modifi·
cació de les bases que han de regir la concessió de subvencions mitjançant convenis 
triennals de col·laboració amb companyies i empreses de producció teatral i de circ i 
empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia, específicament les bases 
1.2 i 3.1.3.a), publicades mitjançant la Resolució CMC/911/2008, de 20 de març,

RESOLC:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals 
de 17 de desembre del 2008, pel qual es modifiquen les bases que han de regir 
la concessió de subvencions mitjançant convenis triennals de col·laboració amb 
companyies i empreses de producció teatral i de circ i empreses gestores de sales 
de teatre amb producció pròpia, publicades mitjançant la Resolució CMC/911/2008, 
de 20 de març (DOGC núm. 5102, de 2.4.2008), el qual figura a l’annex d’aquesta 
Resolució.

—2 Contra l’Acord del Consell d’Administració, que no exhaureix la via admi·
nistrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació en el termini d’un mes des de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de gener de 2009

LLUíS NOgUERa I JORDaNa

President del Consell d’Administració

aNNEx

ACORD
de 17 de desembre de 2008, pel qual es modifiquen les bases que han de regir la 
concessió de subvencions mitjançant convenis triennals de col·laboració amb 
companyies i empreses de producció teatral i de circ i empreses gestores de sales 
de teatre amb producció pròpia

Per l’Acord de 30 de gener de 2008, el Consell d’Administració de l’Institut Ca·
talà de les Indústries Culturals va aprovar les bases que han de regir la concessió 
de subvencions mitjançant convenis triennals de col·laboració amb companyies i 
empreses de producció teatral i de circ i empreses gestores de sales de teatre amb 
producció pròpia, publicades mitjançant la Resolució CMC/911/2008, de 20 de març 
(DOGC núm. 5102, de 2.4.2008).

Atès l’informe del director de l’Àrea de les Arts Escèniques de l’Institut Català 
de les Indústries Culturals, que proposa modificar les bases 1.2 i 3.1.3.a);
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Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la 
normativa bàsica estatal;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Indústries 
Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració 
acorda:

Modificar les bases que han de regir la concessió de subvencions mitjançant 
convenis triennals de col·laboració amb companyies i empreses de producció teatral 
i de circ i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia, publicades 
a l’annex de la Resolució CMC/911/2008, de 20 de març (DOGC núm. 5102, de 
2.4.2008), en els termes següents:

—1 Es modifica la base 1.2, que passa a tenir la redacció següent:
“1.2 Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases no són 

compatibles amb les subvencions de l’Institut Català de les Indústries Culturals a 
produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret, amb les subvencions 
de l’Institut Català de les Indústries Culturals per col·laborar amb sales privades 
de teatre per a la programació o explotació d’activitats teatrals i de circ de caràcter 
professional, ni amb altres ajuts pel mateix concepte d’aquest Institut i del De·
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i 
organismes dependents.”

—2 Es modifica la base 3.1.3.a), que passa a tenir la redacció següent:
“a) Realitzar anualment un mínim de 20 representacions a Catalunya.”

(08.354.113)

*
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

ORDRE
AAR/15/2009, de 23 de gener, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
del barrinador de l’arròs, Chilo suppressalis, i es qualifica d’utilitat pública la 
lluita anual contra aquesta plaga.

El barrinador de l’arròs, Chilo suppressalis, és una de les plagues més perjudicials 
per al cultiu de l’arròs i s’ha convertit en una plaga endèmica a les zones arrosseres 
de Catalunya.

Per aquest motiu, cal establir un sistema de lluita obligatòria per tal de fer front a 
aquesta plaga i aconseguir reduir la població i els seus efectes sobre els arrossars. 
En aquest sentit, el Servei de Sanitat Vegetal de la Direcció General d’Agricultura 
i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya ha decidit establir, en col·laboració 
amb les agrupacions de defensa vegetal establertes al territori, un sistema anual 
de lluita obligatòria contra el barrinador de l’arròs basat en una sèrie d’actuacions 
col·lectives en zones contínues del territori.

La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE núm. 279, de 
21.11.2002), a l’article 14.2, faculta les autoritats competents de la comunitat autònoma 
per tal que declarin l’existència oficial d’una plaga quan se’n verifiqui la presència 
i la importància de la infestació, i adoptin les mesures fitosanitàries adequades per 
evitar·ne la propagació. Així mateix, les faculta, a l’article 15, per declarar una plaga 
d’utilitat pública en els casos en què la lluita contra aquesta, per la seva intensitat, 
extensió o tècniques requerides, sigui més eficaç que la lluita mitjançant pràctiques 
de només lluita química.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, 
estableix a l’article 3.11 les competències del Departament d’Agricultura, Alimen·
tació i Acció Rural.

L’article 12.d) del Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, estableix que les funcions 
de la direcció general competent en matèria d’agricultura són regular, ordenar o 
planificar en matèria de sanitat vegetal, i l’article 13.1.d) del mateix Decret atorga a 
la Subdirecció General d’Agricultura la competència sobre l’execució, la coordinació 
i el seguiment en matèria de sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

És per això que a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, i 
en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Objecte

1.1 Es declara oficialment l’existència de la plaga del barrinador de l’arròs, 
Chilo suppressalis.

1.2 Es qualifica d’utilitat pública la lluita obligatòria anual contra el barrinador 
de l’arròs, Chilo suppressalis.

Article 2
Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació comprèn les zones arrosseres de les comarques del Baix Ebre, 
el Montsià, el Baix Empordà i l’Alt Empordà.

Article 3
Aplicació de les mesures

3.1 La realització de la campanya de lluita la supervisarà el Servei de Sanitat 
Vegetal de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
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3.2 L’execució de la campanya de lluita la duran a terme les agrupacions de 
defensa vegetal que s’estableixen en l’àmbit d’actuació definit a l’article 2.

En finalitzar la campanya, les agrupacions de defensa vegetal han de presentar un 
informe que haurà de contenir, com a mínim, la informació següent: definició de les 
mesures aplicades i llistat de les persones agricultores titulars de les explotacions 
on s’han executat les mesures, així com les dades corresponents a les parcel·les on 
s’han aplicat les mesures executades.

Article 4
Mesures de prevenció i lluita

Per prevenir el desenvolupament de les poblacions de Chilo, les agrupacions de 
defensa vegetal (ADV) adoptaran, a les zones especificades a l’article 2, les mesures 
obligatòries següents:

4.1 Mesures que han de dur a terme les agrupacions de defensa vegetal.
a) Decidir la distribució espacial de trampes a les zones afectades, i instal·lar·

les.
b) Realitzar el seguiment de vol d’adults i de l’evolució de les larves de Chilo.
c) Elaborar els mapes de danys produïts per la plaga i establir els llindars de 

tractament.
4.2 Mesures que han de dur a terme les persones titulars d’explotacions.
A fi d’aconseguir una millor efectivitat en la campanya de lluita contra el Chilo 

supressalis, les persones titulars d’explotacions s’abstindran d’efectuar cap acció 
individual.

4.3 Per tal de planificar correctament l’execució de la campanya anual de lluita 
obligatòria, les agrupacions de defensa vegetal podran demanar al departament 
competent en matèria d’agricultura la superfície d’arròs cultivada que hagi estat 
declarada a la DUN per cadascun dels seus associats. Els associats que no facin la 
DUN estaran obligats a declarar la superfície d’arròs que cultiven a la seva agru·
pació de defensa vegetal.

4.4 Les agrupacions de defensa vegetal estaran totalment reconegudes i au·
toritzades per efectuar els tractaments corresponents i fer efectiu el cobrament als 
agricultors de l’import resultant dels serveis aplicats per combatre la plaga.

Article 5
Règim sancionador

5.1 El règim sancionador aplicable pels incompliments del que estableix aquesta 
Ordre és el que preveu la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

5.2 Són òrgans competents per a la imposició de sancions, d’acord amb l’article 
3 de la Llei 15/2005, de 27 de desembre, el/la director/a dels serveis territorials 
corresponents del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en 
infraccions lleus i greus, i el/la director/a general d’Agricultura i Ramaderia, en 
infraccions molt greus.

DISpOSICIÓ DEROgaTòRIa

Aquesta Ordre deroga la Resolució de 18 de juny de 1993, sobre la declaració 
d’obligatorietat del tractament per a la lluita contra el barrinador de l’arròs (DOGC 
núm. 1761, de 23.6.1993).

DISpOSICIONS fINaLS

—1 Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria 
d’agricultura perquè prengui les mesures tècniques addicionals que calguin per 
combatre aquesta plaga.
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—2 Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de gener de 2009

JOaqUIM LLENa I CORTINa

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

(09.021.156)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
TRE/80/2009, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat a la concessió de sub-
vencions durant l’any 2008.

Atès el que disposa la regla 7 de l’article 94 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de 
juliol, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
en la redacció que en fa la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, en la qual s’estableix que les entitats atorgants de subvencions han 
de publicar les que concedeixen en cada període;

En compliment d’aquest precepte,

RESOLC:

Article únic
Donar publicitat a les subvencions concedides durant l’any 2008 pel Departa·

ment de Treball, d’acord amb l’Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 
5 d’octubre de 1994, per la qual es regula la concessió d’ajuts previs a la jubilació 
ordinària en el sistema de la Seguretat Social a treballadors afectats per processos 
de reestructuració d’empreses. Les subvencions esmentades s’han imputat a la 
partida 18.03.470.18/00 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i són les 
que s’indiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 8 de gener de 2009

SaLvaDOR ÁLvaREz vEga

Director general de Relacions Laborals

aNNEx

Subvencions concedides d’acord amb l’Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social de 5 d’octubre de 1994, per la qual es regula la concessió d’ajuts previs a 
la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social

Empresa beneficiària: ACC Spain, SA.
Quantitat concedida: 293.474,77 euros.
Finalitat: ajuts previs a la jubilació ordinària de 14 treballadors.

Empresa beneficiària: Coats Fabra, SA.
Quantitat concedida: 143.030,20 euros.
Finalitat: ajuts previs a la jubilació ordinària de 3 treballadors.

Empresa beneficiària: ACC Spain, SA.
Quantitat concedida: 119.223,52 euros.
Finalitat: ajuts previs a la jubilació ordinària de 6 treballadors.

Empresa beneficiària: Coats Fabra, SA.
Quantitat concedida: 74.265,66 euros.
Finalitat: ajuts previs a la jubilació ordinària d’un treballador.

(09.012.003)
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RESOLUCIÓ
TRE/4105/2008, de 28 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Nissan Iberia, SA (centre de treball 
de Barcelona), per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0808181).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Nissan Iberia, SA (centre 
de treball de Barcelona), subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus 
treballadors el dia 16 de juliol de 2008, i de conformitat amb el que disposen l’article 
90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, 
de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestruc·
turació parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, 
de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Nissan 
Iberia, SA (centre de treball de Barcelona), per als anys 2008·2011 (codi de conveni 
núm. 0808181) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament 
de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 28 d’octubre de 2008

ELISENDa gIRaL I MaSaNa

Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONvENI
col·lectiu de treball de l’empresa Nissan Iberia, SA (centre de treball de Barcelona) 
per als anys 2008-2011

CapíTOL 1
Estipulacions generals

Article 1
Objecte

El present Conveni té per objecte regular les relacions laborals, així com les 
condicions generals de treball i econòmiques, entre l’empresa Nissan Iberia, SA i 
el seu personal, en l’àmbit d’aplicació acordat.

Article 2
Àmbit territorial

Les estipulacions del Conveni seran d’aplicació en el centre de treball que l’em·
presa té establert a Barcelona.

Article 3
Àmbit personal

El present Conveni afectarà a la totalitat del personal de l’empresa que s’integra en 
els graus de valoració del 1 al 5, ambdós inclosos, del seu àmbit territorial, qualsevol 
que sigui la seva professió, especialitat, edat, sexe o condició.
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Queda expressament exclòs el personal al que es refereix l’article primer, tres, 
c) i l’article segon, un, a) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Article 4
Àmbit temporal

El Conveni, que produirà efectes generals immediats a partir del moment de la 
seva signatura, entrarà en vigor a efectes econòmics el dia 1 de gener de 2008 i 
mantindrà la seva vigència fins al 31 de desembre del 2011, amb les precisions que 
més baix s’assenyalen.

Els efectes econòmics del Conveni s’aplicaran exclusivament al personal que, 
estant comprès en el seu àmbit de general d’aplicació, es trobi en alta en l’empresa 
en la data de la signatura del Conveni i a qui s’incorporin a aquest àmbit amb pos·
terioritat a la data expressada.

L’actualització de cabdals assegurats de l’assegurança col·lectiva de vida es produirà 
en la data de subscripció de la nova pòlissa i, per a la seva signatura, s’estableix un 
termini prudencial de 2 mesos a partir de la data de la signatura del Conveni.

Article 5
Pròrroga del Conveni

La durada del Conveni s’entendrà prorrogada d’any en any per tàcita reconducció, 
de no intervenir denúncia per qualsevol de les parts en la forma i condicions que 
s’estableixen en l’article següent.

Article 6
Denúncia, revisió i manteniment del règim del Conveni

La denúncia proposant la rescissió o revisió del Conveni haurà de presentar·se 
d’una banda davant l’altra, i davant l’autoritat laboral competent a l’efecte de regis·
tre, amb una antelació de trenta dies respecte a la data d’expiració del termini de 
vigència previst o de qualsevol de les seves pròrrogues.

L’escrit de denúncia inclourà certificació de l’acord adoptat a aquest efecte per la 
representació legal dels treballadors o la Direcció, en el qual es raonaran les causes 
determinants de la revisió o rescissió sol·licitades.

Si és sol·licités la revisió del Conveni s’acompanyarà el projecte raonat sobre els 
punts a revisar, perquè immediatament puguin iniciar·se les converses.

El plantejament de qualsevol situació de conflicte col·lectiu basat en la pretensió de 
revisió de Conveni es durà a efecte sota les condicions i segons el procediment previst 
en el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, o en la norma 
reguladora a cada moment del tràmit legal per a les esmentades situacions.

Si, al finalitzar el termini de vigència del Conveni, s’instés la seva rescissió, es 
mantindrà el règim establert en el present (excepte les possibles clàusules amb data 
expressa de vigència) fins que les comunitats laborals afectades es regeixin per un 
nou Conveni, sense perjudici de les facultats reservades a l’autoritat i a la jurisdicció 
laborals en l’expressat Reial decret llei i en la llei de l’Estatut dels treballadors.

Article 7
Compensació, absorció i garanties personals

En matèria de compensació i absorció s’estarà al disposat en les normes legals 
d’aplicació al cas, sense perjudici del que amb caràcter específic es determina de 
manera concreta en aquest Conveni.

Les condicions i retribucions que s’estableixen en aquest Conveni amb caràcter 
mínim compensaran i absorbiran qualsevol altres existents en el moment de l’en·
trada en vigor del mateix o que s’establissin en el futur, qualsevol que sigui la seva 
naturalesa o origen.

Computades sobre base anual les quantitats rebudes legal o convencionalment 
per tots els conceptes, les diferències ·si les hagués· es mantindran amb el mateix 
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caràcter amb que van ser concedides, sent susceptibles d’absorció en futures pos·
sibles modificacions salarials.

Es respectaran les situacions personals que en el seu conjunt siguin, des del punt 
de vista de la percepció, més beneficioses que les fixades en el present Conveni, 
mantenint·se estrictament ad personam.

La interpretació del disposat en aquest article correspon a la Comissió Paritària, 
sense perjudici de la competència dels organismes administratius o contenciosos 
de la matèria.

Article 8
Vinculació a la totalitat

En el cas que per la jurisdicció competent es declarés la il·legalitat o ineficàcia 
d’alguna de les parts del Conveni, aquest quedarà sense eficàcia pràctica en la seva 
globalitat, havent de tornar a considerar el seu contingut.

Article 9
Garantia del Conveni

Les parts del Conveni acorden, i es comprometen formalment, no sol·licitar ni 
adherir·se a cap altre Conveni, qualsevol que sigui el seu àmbit d’aplicació, per tota 
la vigència del que ara subscriuen.

Article 10
Comissió Paritària d’Interpretació i Vigilància del Conveni

Es crea la Comissió Paritària d’Interpretació i Vigilància del Conveni com òrgan 
d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

Així mateix s’estipula l’obligació expressa de sotmetre preceptivament a la Comis·
sió Paritària d’Interpretació i Vigilància del Conveni quantes dubtes, discrepàncies 
o conflictes poguessin produir·se amb motiu de l’aplicació del Conveni, i això amb 
caràcter previ a l’adopció d’altres accions o el seu possible plantejament davant dels 
òrgans administratius o jurisdiccionals competents.

Aquesta Comissió Paritària es compondrà de 3 vocals per la representació dels 
treballadors:

D. Juan José Giner Arrea
D. Manuel Gumbau González
D. Miguel González Novoa
Que han intervingut en les deliberacions del Conveni, i 3 vocals per la represen·

tació de la Direcció:
D. Bartolomé González Oliva
Sra. Anna Carrera Escudi
Que han intervingut en les deliberacions del Conveni, i el Sr. Miguel Badia 

Carro.
Els acords, dintre de cada representació, es prendran per majoria simple.
Les reunions de la Comissió Paritària es celebraran en el termini màxim de 7 

dies laborables, a petició escrita de qualsevol dels vocals d’aquesta Comissió. En 
el termini màxim d’altres 7 dies laborables la Comissió Paritària emetrà dictamen 
sobre els temes plantejats; en cas de no haver·se emès aquest dictamen en el referit 
termini s’entendrà per evacuat el tràmit i quedaran en llibertat les parts per a adoptar 
les mesures legals que corresponguin en cada cas.

CapíTOL 2
Organització del treball

Article 11
Principis generals

L’organització del treball en cadascuna de les seccions i dependències de l’empre·
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sa, d’acord amb les disposicions legals vigents, és facultat exclusiva de la Direcció. 
Aquesta contreu el deure dur·la a efecte de tal manera que pugui assolir el màxim 
rendiment dintre del límit racional i humà dels elements al seu servei, a la fi del 
qual contarà amb la necessària col·laboració del personal.

Correspon a la representació legal dels treballadors l’exercici de les funcions que 
en aquest i en els altres aspectes s’estableixen en l’Estatut dels treballadors.

En matèria d’organització pràctica del treball s’estarà a les normes contingudes 
en el text del present Conveni col·lectiu, al desenvolupament que s’especifica en 
l’annex núm. 1 i, en defecte d’això, a les disposicions legals vigents.

CapíTOL 3
Adscripció i mobilitat del personal

Article 12
Selecció i ingressos del personal

L’empresa realitzarà les proves d’ingrés que consideri oportunes, i classificarà 
al personal conforme a les funcions per a les quals hagi estat contractat i no per les 
quals pogués estar capacitat per a realitzar.

Article 13
Períodes de prova

Els ingressos es consideraran fets a títol de prova, el període de la qual serà vari·
able segons l’índole dels llocs a cobrir, i que en cap cas podrà excedir de 6 mesos. 
Durant el període de prova, l’empresa i el treballador podran resoldre lliurement 
el contracte sense termini de preavís i sense lloc a reclamació alguna derivada de 
l’acte de la rescissió.

Article 14
Mobilitat funcional

Com norma general s’estarà a les disposicions legals de general aplicació (Estatut 
dels treballadors i altres normes complementàries) i a la interpretació que de les 
mateixes que faci la jurisprudència i la doctrina legal dels tribunals superiors de 
justícia.

Article 15
Provisió de places vacants i canvis de lloc de treball

1. Provisió de places vacants. Quan s’hagi produït una vacant i, segons el parer 
de la Direcció, calgui cobrir·la mitjançant selecció interna, aquesta es portarà a 
terme d’acord amb les següents regles:

a) La Direcció podrà procedir a la seva cobertura mitjançant lliure designació 
(en el cas que les vacants corresponguin a llocs de comandament o de confiança), 
mitjançant mobilitat horitzontal en qualsevol cas (sí l’adscripció de personal es 
produís a lloc d’igual grau de valoració que el personalment consolidat pel mogut) 
o mitjançant concurs · oposició; tot això tenint en compte el previst en el present 
Conveni.

b) El concurs · oposició es regirà pel disposat en el seu reglament específic 
(annex núm. 8)

c) El personal amb capacitat disminuïda podrà, en funció de les capacitats residuals 
apreciades en el mateix per l’empresa, ser re col·locat en lloc de treball idoni, segons el 
parer de la Direcció, en les condicions i, si escau, amb les garanties que s’assenyalen 
en l’apartat 3 d’aquest mateix article si aquest lloc fos d’inferior grau.

Es considera personal amb capacitat disminuïda aquells treballadors en els quals 
concorri alguna limitació funcional o psíquica, derivada d’accident, malaltia o des·
gast físic natural per raó d’edat, que afecti a l’acompliment de les tasques pròpies 
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de la seva professió habitual, impedint·los desenvolupar de forma correcta el seu 
lloc de treball amb un rendiment i qualitat normals.

La representació dels treballadors en el Comitè de Salut Laboral podrà, pel con·
ducte reglamentari establert a cada moment, proposar a la Direcció de l’empresa 
la iniciació del procés de reconeixement intern de les situacions individuals de 
capacitat disminuïda, sent sistemàticament informada del curs de tals processos i 
de la seva adaptació al lloc, per al seu seguiment i control, així com de l’evolució 
general de tals situacions en els centres de treball respectius en les reunions ordi·
nàries periòdiques d’aquest Comitè.

2. Incidència salarial dels canvis de lloc de treball. Els canvis de lloc de treball, 
en atenció a la causa que els origini, podran tenir les següents incidències en ma·
tèria de retribució:

a) En cas de promoció, s’estarà al previst en el seu específic Reglament (annex 
núm. 8)

b) Si el canvi es produís a instància del treballador, aquest haurà de sol·licitar·lo 
per escrit i, de ser acceptat per l’empresa, s’assignarà al treballador la remuneració 
corresponent al nou lloc, sense dret a indemnització alguna.

c) En cas de mutu acord per al canvi, s’estarà al convingut per escrit entre em·
presa i treballador.

d) Els canvis deguts a sanció reglamentària comportaran l’aplicació de les con·
dicions econòmiques que corresponguin al nou lloc de treball.

e) Quan, conformement al previngut en l’apartat 1.c) d’aquest mateix article, 
l’empresa procedís al canvi de lloc d’un treballador per haver·li reconegut trobar·se 
en situació de capacitat laboral disminuïda, el salari que s’assigni a l’afectat en cap 
cas podrà ser inferior al corresponent a més de 2 graus per sota del que personal·
ment tingués consolidat.

La Direcció, en tal cas, incrementarà la retribució que s’ha fet referència en el 
paràgraf precedent amb l’assignació d’una garantia per capacitat disminuïda, el im·
port de la qual es fixarà en el moment de l’adscripció del treballador al nou lloc, sent 
revalorable posteriorment, i consistirà en la diferència entre aquesta nova retribució 
i la qual l’interessat pogués tenir personalment consolidada, referides ambdues a 
la jornada i activitat normals, en quantia bruta i en còmput anual.

L’assignació si escau d’aquesta garantia exigirà el compromís previ per part del 
treballador de complir amb les següents condicions:

Seguir el tractament mèdic indicat pel servei Mèdic d’empresa
Acceptar expressament el lloc de treball, adequat a les seves condicions, ofert 

per la Direcció.
Seguir els cursos o mètodes de readaptació dictats per l’empresa.
Assolir en el nou lloc el rendiment i el grau de qualitat establerts.
L’incompliment posterior per part del treballador de qualsevol de les condici·

ons assenyalades donarà lloc a la pèrdua automàtica de la garantia per capacitat 
disminuïda.

La garantia per capacitat disminuïda serà objecte d’absorció, fins on arribi, en 
els augments retributius que puguin correspondre per canvi de lloc de treball o per 
canvi de grau del lloc ocupat.

Quan, a instància del Servei Mèdic d’empresa, la Direcció considera que han 
desaparegut les causes o circumstàncies que van determinar el reconeixement 
de la situació de capacitat disminuïda, el treballador haurà de sotmetre’s al règim 
normal de treball i, en tal supòsit, continuarà percebent la garantia per capacitat 
disminuïda en la quantia que a cada moment correspongui, fins que sigui possible 
assignar·li un lloc del mateix grau que el qual ocupava quan es va declarar la seva 
disminució o passada a qualsevol altra situació que tingui assignada una retribució 
igual o superior.

f) Quan el canvi obeeixi a suplències derivades de malaltia, accident de treball, 
maternitat, invalidesa provisional, excedències, ocupació de càrrecs públics o sin·
dicals, suspensió d’ocupació i sou, llicències reglamentàries i permisos potestatius, 
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etc., del titular, el canvi es perllongarà per tot el temps que durin les circumstàncies 
que ho hagin motivat. La situació de suplència únicament podrà significar per al 
substitut la consolidació del grau del lloc ocupat, quan el període de la suplència 
sigui superior a 12 mesos o, si és inferior, al corresponent període mínim exigit del 
factor d’experiència del lloc objecte de la substitució, sense perjudici que, durant 
aquest període, es percebin diferències salarials d’aproximació progressiva, previs 
informes del comandament sobre l’avaluació favorable de la seva adaptació al lloc 
de treball.

g) Quan el canvi de lloc tingui el seu origen en conveniència de l’empresa i no 
concorri cap de les circumstàncies assenyalades en els paràgrafs anteriors, l’empresa 
es veurà obligada a respectar la retribució corresponent al grau de valoració que 
personalment, tingui consolidat el treballador, incloses les garanties personals.

Els dubtes que poguessin sorgir de l’aplicació d’aquest apartat, en cada cas par·
ticular, seran objecte de coneixement de la representació legal dels treballadors, 
sense que això obsti a l’efectivitat del canvi acordat per la Direcció.

Article 16
Mobilitat intercentres

Ateses les previsibles necessitats d’ajustaments de plantilles el personal podrà 
ser traslladat de centre, respectant·li en tot cas la categoria professional i el grau de 
retribució consolidat, donant prioritat a aquells treballadors que (tenint la mateixa 
competència professional) voluntàriament ho sol·licitin. Els trasllats intercentres 
es comunicaran als afectats amb l’antelació possible.

La Direcció informarà i raonarà davant el Comitè d’Empresa la necessitat o 
conveniència de la realització d’aquest tipus de trasllats, sense perjudici de la seva 
facultat d’efectuar·los. Aquesta s’entendrà així mateix sense detriment del dret 
dels treballadors afectats d’interposar posteriorment, per si o a través dels seus 
representants legals, l’oportuna reclamació davant els organismes jurisdiccionals 
o administratius, quan estimin que l’empresa ha incomplert els pactes.

Els trasllats a altre centre que suposin canvi de localitat respecte al centre de 
treball d’origen es portaran a terme mitjançant l’abonament de les contraprestacions 
econòmiques que si escau legalment procedeixin.

CapíTOL 4
Ordenació de la jornada

Article 17
Norma general

La regulació d’aquesta matèria s’acomodarà a les disposicions legals aplicables, 
amb les excepcions que s’especificaran en els articles següents.

Article 18
Jornada de treball

La jornada de treball per a tot el personal afectat pel present Conveni serà de 
1.746 hores anuals. Aquesta jornada de treball es realitzarà en règim de 8 hores 
diàries, de dilluns a divendres.

La jornada anual es distribuirà en un calendari laboral de 223 dies laborables.
Els empleats disposaran de 5 dies laborables de l’esmenta’t calendari, en els 

quals podran absentar·se del treball sense reducció de la seva retribució. El gaudir 
d’aquests dies es realitzarà de forma individual, no col·lectiva.

Així mateix, i a fi d’adequar l’horari de la companyia a la seva activitat comercial, 
des de 1997 està establerta flexibilitat horària en l’entrada i sortida al treball en els 
següents termes:

a) Flexibilitat en l’horari d’entrada al treball entre les 8 i 9 hores i flexibilitat en 
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l’horari de sortida del treball entre les 17 i 18 hores (amb 1 hora destinada a l’esmor·
zar), sempre que es compleixi la jornada efectiva de 8 hores diàries.

b) En el període comprès entre el 1 de juliol i el 15 de Setembre, ambdós in·
clusivament, el gaudir de la jornada reduïda d’estiu s’adaptarà a l’horari d’entrada 
entre les 8 i les 9 hores, sempre que es compleixi la jornada efectiva de 6 hores 
diàries.

L’empresa podrà ordenar el treball en dies laborables de no treball en l’empre·
sa (dissabtes) al personal necessari, al seu parer, per a la realització dels treballs 
d’inventari·balanç anual, a la fi del qual (en l’últim mes de l’exercici i en el següent 
al de la seva finalització), podrà habilitar aquests dies, en nombre no superior a 6, 
per a executar aquests treballs amb el personal que calgui. Quan l’empresa faci ús 
d’aquesta facultat, les hores treballades en els esmentats dies tindran la consideració 
d’extraordinàries als efectes retributius.

No obstant això els pactes en els paràgrafs anteriors, el còmput del màxim legal 
d’hores extraordinàries s’iniciarà a partir de la jornada màxima legal a cada mo·
ment vigent.

Article 19
Jornada reduïda d’estiu

La jornada reduïda d’estiu, que continuarà suprimida, únicament podrà ser gaudida 
(a títol excepcional) per aquell personal que hagués vingut gaudint de la mateixa 
fins a la data de la signatura del segon Conveni col·lectiu de l’empresa Motor Iberica 
SA, i per aquell a qui se li pugui reconèixer tal dret en virtut de la fallada sobre el 
recurs contenciós · administratiu que en el seu moment es va interposar.

Els treballadors que vinguessin gaudint de la compensació econòmica per supressió 
de la jornada reduïda d’estiu en la data de la signatura del II Conveni Col·lectiu de 
l’empresa Motor Iberica SA, seguiran percebent·la en la mateixa forma, a raó dels 
imports expressament convinguts que s’assenyalen en l’annex núm 3.

Article 20
Serveis mínims en festius

D’acord a les necessitats de servei específiques de la nostra activitat comercial, la 
Direcció establirà retens per a cobrir serveis mínims en aquelles àrees de la com·
panyia que, per la seva naturalesa, i a cada moment, així ho requereixin, segons el 
parer de la Direcció.

En aquest sentit, podran establir·se jornades de treball en els següents supòsits:
Durant els dies assenyalats en el calendari laboral com festius pactats (dies la·

borables de no treball en l’empresa).
En dissabtes i diumenges de forma excepcional; en aquest cas, estaran expres·

sament exclosos els dissabtes i diumenges en vespres de les vacances estivals de 
l’empleat, així com els compresos en el període de Nadal.

Durant els dies assenyalats en el calendari com festius locals quan existeixin 
causes organitzatives que justifiquin la cobertura d’algun dels serveis que presta 
la Companyia.

Aquests serveis s’intentaran cobrir, en la mesura del possible, amb personal 
voluntari atenent al perfil del lloc a cobrir i avisant amb 15 dies d’antelació.

En cas de no existir voluntaris, la Direcció designarà als empleats que hagin 
de cobrir el servei limitant·se, en aquest cas, al nombre de festius o dissabtes per 
empleat a un màxim de 3 per cada any.

Així mateix, s’estableix que per cada jornada completa treballada, els empleats 
afectats tindran dret a la percepció d’un complement salarial de 150 euros, així com 
al gaudir del descans compensatori equivalent.

El citat complement salarial es mantindrà durant tota la vigència del Conveni.
El gaudir del descans compensatori s’establirà de mutu acord i dintre del termini 

dels 12 mesos següents al dia treballat.
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Article 21
Vacances

S’estableix, amb caràcter general, un període de gaudi de vacances estivals que 
comprèn des del 15 de juliol fins al 5 de setembre, ambdós inclusivament.

La durada del període de vacances serà de 30 dies naturals, o de la part propor·
cional corresponent en el supòsit de ser inferior a l’any l’antiguitat del treballador, 
en els termes que s’assenyalen en l’article 38 de l’Estatut dels treballadors.

Per a la determinació del calendari individual de vacances estivals s’assignaran 
20 dies laborables en el període comprès des del 15 de juliol i fins al 5 de setembre, 
garantint·ne un període per gaudir de 4 setmanes ininterrompudes. Aquest període 
s’iniciarà sempre en dilluns i en cas de coincidir en aquest període algun festiu oficial 
o pactat, l’empleat podrà gaudir·lo en altra data de la seva lliure elecció.

Es compatibilitzaran, en la mesura del possible, els interessos dels empleats amb 
els de l’organització i el període de gaudir individual serà avisat amb un mínim de 
3 mesos d’antelació.

Els empleats que, amb anterioritat o durant el període de vacances assignat, es 
trobin en situació d’incapacitat temporal o maternitat, gaudiran de les seves va·
cances en dates designades de comú acord amb la Direcció, sempre que aquestes 
es realitzin abans del 31 de desembre de l’any en curs.

Article 22
Calendari laboral

El calendari laboral s’estudiarà per la representació legal dels treballadors i la 
Direcció, amb l’objectiu que estigui definit abans del 31 de desembre de l’any an·
terior al de la seva aplicació.

Amb la finalitat de que pugui disposar·se com a mínim d’una setmana continuada 
de descans general de producció en el període nadalenc, alguns dies de vacances i 
dels laborables de no treball en l’empresa es gaudiran entre Nadal i cap d’any.

Article 23
Permisos i llicències

L’empleat, avisant amb la possible antelació i justificant·lo adequadament, podrà 
faltar o absentar·se del treball amb dret a remuneració, per algun dels motius i durant 
el temps que a continuació s’expressa:

a) Per matrimoni: 15 dies naturals
b) Per defunció de pares, pares polítics, avis, fills, néts, cònjuge i germans: 3 

dies naturals.
c) Per defunció de germans polítics i fills polítics 2 dies naturals
d) Per malaltia greu o intervenció quirúrgica que requereixi hospitalització de 

pares, pares polítics, avis, fills o cònjuge: 3 dies naturals; quan aquestes contingències 
afectin a germans, la llicència abonable serà de 2 dies naturals.

e) Per naixement de fill: 3 dies naturals
f) Per matrimoni de fills o germans: 1 dia natural
g) Per renovació del DNI dintre del termini reglamentàriament establert per al 

tràmit: el temps indispensable.
h) Pel temps necessari en els casos d’assistència o consulta mèdica d’especialistes de 

la Seguretat Social, quan coincidint l’horari de consulta amb el de treball es prescrigui 
aquesta consulta pel facultatiu de medicina general, havent de presentar prèviament el 
treballador a l’empresa el volant justificatiu de la referida prescripció mèdica. En els 
altres casos d’assistència a consulta mèdica fins al límit de setze hores a l’any. Per a 
ambdós supòsits haurà de presentar·se justificació posterior de la visita realitzada.

Així mateix, i mentre no existeixi Servei Mèdic en el centre de treball, els empleats 
tindran dret a ampliar el límit de 16 hores que es refereix l’apartat anterior fins al 
límit de 32 hores, havent de presentar justificació posterior de la visita realitzada. 
Si per problemes de salut, justificats adequadament, l’empleat ha de superar aquest 
nou límit, excepcionalment s’aplicarà també el mateix tractament.
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i) Pel temps necessari per a la realització d’exàmens de formació reglada.
j) Pel temps necessari per a la realització d’exàmens vàlids per a l’obtenció d’una 

titulació que, segons el parer de la companyia, sigui coherent amb l’objecte propi 
de l’empresa.

En els punts b), c), d) i f) precedents, els dies que es fa referència podran ampliar·se 
en altres 2, així mateix naturals, quan el treballador tingui que desplaçar·se a una 
província diferent de la de Barcelona pel motiu que justifica el permís.

En els punts b),c) i i), si la circumstància que dóna lloc a la llicència es produeixi 
en un moment del dia que el treballador ja ha iniciat el seu horari de treball, aquest 
dia no computarà com part del període de durada de la llicència que es tracti.

S’incorporen a la present regulació les parelles de fet. La condició de parella de 
fet haurà d’acreditar·se mitjançant certificació de Registre Públic i tractar·se d’una 
relació com a mínim d’un any ininterromput previ a la data en la qual esdevingui 
el fet que origina la llicència.

A més d’aquests permisos o llicències retribuïdes, el treballador tindrà dret als 
restants aquí no contemplats que es trobin previstos en la vigent llei de l’Estatut 
dels treballadors, pel temps que aquestes disposicions assenyalin i amb el règim 
de retribució en elles establertes.

Article 24
Hores extraordinàries estructurals

Es consideren hores extraordinàries estructurals, a aquests efectes i als de cotització 
a les Seguretat Social, les quals així es trobin definides en la legislació vigent.

Les hores a realitzar, que, mentre que extraordinàries tenen la condició de vo·
luntàries, excepte es pacti el contrari, no superaran a nivell individual els màxims 
legals establerts.

La Direcció informarà prèvia i detalladament al Comitè d’Empresa, o a la Co·
missió de Seguiment i Control que aquest designi entre els seus components, del 
nombre i causes de les hores extraordinàries estructurals a realitzar i, mensualment, 
de les ja realitzades.

CapíTOL 5
Règim de condicions econòmiques

Article 25
Principis generals

La retribució en l’empresa s’assenta, fonamentalment, en la valoració del lloc 
de treball efectiva i correctament ocupat, en la consecució del rendiment mínim 
exigible conformement a les estipulacions del Conveni, i en el compliment de les 
condicions exigides per al seu import.

Els impostos, càrregues socials i qualsevol altres deduccions de tipus obligatori, 
que graven en l’actualitat o poguessin gravar en el futur les percepcions del personal, 
seran satisfetes per qui correspongui segons la Llei.

Conseqüentment, els imports de les percepcions que figuren en aquest Conveni 
s’entenen en tot cas quantitats brutes.

Els salaris de cotització a l’efecte del Règim general de la Seguretat Social seran, 
en cada cas, els legalment establerts.

Article 26
Condicions salarials del Conveni

Les condicions salarials del Conveni per al 2008, 2009, 2010 i 2011 són les quals 
s’especifiquen en l’annex núm. 3.
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Article 27
Premi de vinculació i antiguitat

S’estableix un premi de vinculació i antiguitat a l’empresa la quantia de la qual 
per a 2008 consistirà en la percepció mensual per quinquenni de 43,80 euros, i per a 
la resta d’anys de vigència del conveni, podent esser revisat en els termes establerts 
en l’article 29 del present Conveni col·lectiu.

Aquesta quantitat, pactada expressament, serà la mateixa per a tots els graus de 
valoració o llocs de treball.

Els augments periòdics per anys de servei començaran a reportar·se a partir del 
primer de gener de l’any que es compleixi cada quinquenni si la data del venciment 
és anterior al 30 de juny, i des del 1º de gener següent si és posterior.

L’abonament d’aquest premi s’efectuarà en 12 mensualitats i en proporció als 
dies laborables efectivament treballats durant el mes que es tracti, computant·ne 
com treballats (a l’efecte d’import del premi) els dies del gaudi reglamentari de 
les vacances i els corresponents a llicències reglamentàries que s’especifiquen en 
l’article 26 del present Conveni.

Si el treballador causés baixa en l’empresa abans de la seva percepció, rebrà la 
part proporcional corresponent.

Article 28
Plus d’assistència i puntualitat

La quantia i regulació d’aquest plus s’especifica en l’annex núm. 4 del present 
Conveni.

La quantia establerta per al mateix, pactada expressament, serà la mateixa per a 
tots els graus de valoració o llocs de treball.

S’entendrà que tenen dret al import d’aquest premi les baixes per maternitat i les 
llicències que es refereix l’article 26 punts b),c) i e).

Article 29
Import o suplement d’hores extraordinàries

Les hores extraordinàries, que quant a la seva obligatorietat o llibertat de realit·
zació es regiran per les normes legals aplicables i el previst en el present Conveni, 
s’abonaran segons l’expressament convingut, segons les tarifes o imports totals que 
s’assenyalen en l’annex núm. 3 del present Conveni.

Article 30
Gratificacions reglamentàries (de juliol i Nadal)

Les gratificacions reglamentàries s’abonaran a raó dels imports convinguts per 
a cada grau de valoració als valors que s’assenyalen en l’annex núm. 3 del present 
Conveni, reportant·se cadascuna d’elles en quantia proporcional al nombre de dies 
de permanència en l’empresa pel que fa a una anualitat completa (365 dies).

Article 31
Forma de pagament

Les retribucions del personal es faran efectives, per mensualitats vençudes, el dia 
15 del mes següent al del seu import, mitjançant transferència a l’entitat bancària 
o d’estalvis que el treballador designi.

Les gratificacions reglamentàries de juliol i Nadal s’abonaran a tot el personal, la 
primera, l’últim dia hàbil de la penúltima setmana anterior al inici del període general 
de vacances i, la segona, el dia hàbil immediatament anterior al 22 de desembre.

Les bestretes que en el seu moment es van concedir per la supressió de les bes·
tretes setmanals i variació de les dates de pagament, es liquidaran en el moment 
del cessament del treballador en l’empresa.
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CapíTOL 6
Prestacions especials

Article 32
Dietes i Quilometratge

Els imports unitaris de les dietes globals i el seu desglossament, per al territori 
nacional, seran per a 2008, i amb efectes des de la data de la signatura de l’acta de 
preacords del setè Conveni col·lectiu de Nissan Iberia, SA centre de Barcelona, els 
quals es recullen en l’annex núm. 5.

Així mateix, i amb la mateixa data d’efectes, el pagament del quilòmetre realitzat 
en comissió de servei amb cotxe propietat del treballador s’efectuarà a raó de 0,19 
euros i amb cotxe de propietat de la companyia a raó de 0,14 euros.

Article 33
Ajuda als treballadors amb cònjuge, parella de fet, fills o tutelats disminuïts físics 
o psíquics

S’estableix una ajuda per a aquells treballadors que tinguin al seu càrrec, o sota 
la seva efectiva tutela, a cònjuge, parella de fet, fills o tutelats a qui els hagi estat 
reconeguda pel corresponent organisme administratiu la referida condició legal.

Així mateix s’estableix que aquesta ajuda serà també d’aplicació en aquells supò·
sits de discapacitat de caràcter temporal, encara que no els hagi estat reconeguda la 
referida condició legal pel corresponent organisme administratiu, sempre que dites 
suposades puguin acreditar·se mitjançant l’oportú document facultatiu.

El import d’aquesta ajuda serà de 139,83 euros mensuals per a 2008, podent ser 
revisats en els termes establerts en l’article 29 del present Conveni col·lectiu per a 
la resta d’anys de vigència del Conveni.

Article 34
Crèdits per a adquisició o rehabilitació d’habitatge

Es concediran crèdits per a l’adquisició d’habitatge propi o per a la rehabilitació 
de l’habitatge habitual, en quantia de fins a:

Any 2008: 9.000 euros
Any 2009: 9.500 euros
Any 2010: 10.000 euros
Any 1011: 10.500 euros
per als supòsits i en les condicions que s’assenyalen en l’annex núm. 6 d’aquest 

Conveni.

Article 35
Segur col·lectiu de vida

Es mantindrà durant la vigència del Conveni, encara que amb la precisió que s’ha 
fet referència en el article 4, la regulació de la pòlissa de l’assegurança col·lectiva de 
vida subscrita per l’empresa en favor del seu personal, amb un nou capital assegurat 
de 16.000 euros.

La quantia de l’expressat capital no serà revisada per tota la durada del Conve·
ni.

Article 36
Assegurança d’accident

S’estableix una assegurança d’accident per un capital assegurat de 100.000 euros, 
per a tots els empleats de la companyia, que no disposin ja d’ell per raó del seu lloc, 
que cobrirà la possible defunció o invalidesa de l’empleat produïts en ocasió dels 
desplaçaments realitzats en comissió de servei, autoritzats per la Direcció.
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Article 37
Prestacions complementàries per incapacitat temporal derivada de malaltia co-
muna o accident no laboral

Durant la situació legal d’incapacitat temporal per aquesta causa l’empresa abonarà 
una indemnització complementària de les prestacions de la Seguretat Social en la quantia 
i sota les condicions que es contenen en l’annex núm. 7 del present Conveni.

Article 38
Prestació complementària per incapacitat temporal derivada d’accident de treball 
o de malaltia professional

S’estableix un complement a càrrec de l’empresa per als casos d’incapacitat 
temporal per accident de treball o malaltia professional, en tant subsisteixi l’actual 
règim d’autoassegurança d’accidents de treball i malalties professionals, fins a 
completar el 100% del salari regulador legalment establert a cada moment, a partir 
del primer dia de baixa per tal causa i mentre el treballador es trobi en la referida 
situació legal d’incapacitat temporal.

Article 39
Premi de jubilació

Es lliuraran 1.900 euros, sense revisió possible per tota la durada del Conveni, 
per una sola vegada en el moment de la jubilació als treballadors que passin a la 
referida situació en una edat compresa entre els 60 i els 65 anys.

Article 40
Beques d’estudi

S’abonarà als treballadors en actiu en la data del seu abonament la quantitat de 88,78 
euros, idèntic import per a tots els graus de valoració o llocs de treball, i pel concepte 
de beques d’estudi, per cada fill en edat compresa entre els 1 i els 18 anys, complerts 
en la data del seu abonament (liquidació del mes de setembre de cada any).

La citada quantitat podrà ser revisada en els termes establerts en l’article 29 del 
present Conveni col·lectiu.

S’estableix un sistema d’ajuda a l’estudi per als empleats, consistent a assignar 
un màxim d’un 40% del import total de la matrícula abonada per a la realització de 
carreres universitàries (de cicle mig o superior) i que serà distribuït, proporcional·
ment, al nombre d’assignatures aprovades al finalitzar el curs acadèmic.

Article 41
Servei de menjadors

El preu del cobert serà de 0,15 euros (més IVA).

Article 42
Transport

Es manté el import consolidat a títol personal de l’actual import per transport.
S’estableix, així mateix, que els imports resultants seran revisats anualment amb els 

increments previstos, a cada moment, per a les condicions salarials del Conveni.
En cas de variar l’actual domicili del centre de treball (c/ General Almirall, 2·8 de 

Barcelona), la present regulació quedarà sense efecte, recobrant la seva vigència el 
servei d’autocars en els mateixos termes que els establerts en l’article 49 del segon 
Conveni col·lectiu de Nissan Motor Espanya, SA centre de Barcelona mantenint 
les línies i trajectes existents a 31/12/1994.

Article 43
Borsa individual de vacances

Juntament amb el pagament corresponent a les vacances d’estiu s’abonarà, en 
concepte de borsa individual de vacances, la quantitat de 1.553,19 euros als empleats 
en actiu en la data de pagament.
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Les citades quantitats podran ser revisades en els termes establerts en l’article 
29 del present Conveni col·lectiu

Article 44
Adquisició de productes de la companyia

Els treballadors amb una antiguitat superior a un any podran adquirir per a si 
i al seu nom, els productes fabricats o comercialitzats per la companyia, amb les 
següents condicions:

a) Preu: el vigent a cada moment de venda a concessionari, franc fàbrica (amb 
despeses de transport o altres que poguessin originar·se, a càrrec del comprador).

b) Finançament: individual, a través de Nissan Financiación, pels terminis 
màxims que preveu la legislació aplicable i amb les condicions de finançament 
establertes per aquesta entitat.

Sempre que legalment sigui possible, l’empresa es farà càrrec, per al seu lliura·
ment a Nissan Financiación, de la possible diferència d’interessos existents entre el 
3% anual (tipus d’interès nominal o bancari) i el superior que pogués ser normatiu 
d’aquesta financera per a aquest tipus d’operacions.

c) Periodicitat en l’adquisició: la possibilitat d’adquisició s’estendrà a qualsevol 
dels tipus de productes fabricats o comercialitzats per l’empresa per a consum 
general, encara que no podrà efectuar·se l’adquisició d’un article del mateix tipus 
abans que passin 3 anys de la seva anterior adquisició i, en tot cas, fins que estigui 
totalment pagada l’adquisició anterior.

Article 45
Comissió Paritària Mixta per a activitats Culturals i Esportives

Es constitueix, en substitució de l’anterior Agrupació Cultural, La Comissió 
Paritària Mixta per a activitats Culturals i Esportives, les funcions de les quals 
seran les següents:

a) Proposar a la Direcció de l’empresa el desenvolupament d’activitats culturals i 
esportives que puguin resultar d’interès per als treballadors pertanyents a la plantilla 
de l’empresa, i que puguin realitzar·se fora de les hores de treball.

Aquestes propostes inclouran els corresponents pressupostos econòmics, es pre·
sentaran durant el mes de juliol de cada any i es formularan per al període comprès 
entre el mes de setembre d’un any i agost del següent.

b) Realitzar un seguiment de l’aplicació de les activitats proposades per aquesta 
Comissió i que s’hagin posat en pràctica, per a analitzar el seu nivell d’acceptació 
per part dels treballadors i els seus familiars; emetent els pertinents informes. En 
aquest sentit, aquesta comissió mantindrà estrets contactes amb les persones de·
signades per l’empresa per a la gestió de les referides activitats.

La resta d’activitats d’aquest tipus que pugui programar l’empresa (Can Sala, etc.) 
no seran de la competència d’aquesta Comissió.

La Comissió Paritària Mixta per a activitats Culturals i Esportives estarà inte·
grada pels següents membres:

a) Per la representació dels treballadors: 2 titulars triats pel comitè d’empresa 
d’entre els seus components (un per cadascuna de les 2 candidatures amb repre·
sentació en el citat òrgan unitari de representació).

b) Per la representació de la Direcció: igual nombre de titulars, designats lliure·
ment per la Direcció de l’empresa.

Per al desenvolupament d’aquestes activitats, l’empresa aportarà una xifra per 
a cada període anual. Aquesta xifra serà de fins a 2.000 euros anuals, i no seran 
revisats per tota la durada del Conveni.
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CapíTOL 7
Règim disciplinari

Article 46
Faltes i sancions

En matèria de faltes i sancions s’estarà al que disposava la derogada Ordenança 
laboral siderometal·lúrgica de 29 de juliol de 1970, del qual el text parcial específic 
es considera incorporat al del present Conveni, i a l’establert en l’Estatut dels tre·
balladors i en les altres lleis i normes complementàries aplicables.

DISpOSICIONS fINaLS

1. Els temes de representació dels treballadors i acció sindical en l’empresa es 
regiran pel preceptuat en l’Estatut dels treballadors, Llei orgànica de llibertat sindical 
i altres disposicions dictades en el seu desenvolupament.

En el centre de treball, l’empresa facilitarà als Sindicats més representatius (CCOO 
i SIGEN) un local per a cadascun d’ells per a la seva utilització, amb la dotació 
administrativa següent: taula, cadires, PC, telèfon i arxiu.

La representació dels treballadors sol·licita poder celebrar periòdicament una 
reunió, a la qual pugui assistir un representant de cadascun d’aquests sindicats per 
cadascun dels centres de treball de la companyia. La representació de l’empresa 
accepta l’esmentada sol·licitud, estipulant·se que la periodicitat per a aquestes 
reunions serà la d’una, com a màxim, cada 3 mesos.

El present acord afectarà única i exclusivament als 2 grups sindicals (CCOO i 
SIGEN) representats en aquestes negociacions.

2. La Direcció informarà al Comitè d’Empresa sobre els models de contracte utilit·
zats en l’empresa (formularis generals i clàusules addicionals tipus); trimestralment, 
de l’evolució probable del treball en el respectiu centre de treball; i mensualment:

Sobre les altes de personal o renovacions de contractes produïdes, amb indicació 
de nom, data d’ingrés o renovació, nombre d’identificació del treballador, classifi·
cació professional i grau de valoració assignat i durada del contracte o termini pel 
qual es renova.

Sobre els cessaments produïts i els seus motius.
De les xifres de plantilla activa i total, segons modalitats de contracte.

3. En matèria de seguretat i higiene en el treball seran d’aplicació les disposicions 
contingudes en la vigent Llei 31/1995 de 8/11/95 de prevenció de riscos laborals, en 
el no derogat de l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball de 9/3/71 
i en la normativa concordant i complementària, a cada moment vigent, que resulti 
d’obligada i general o específica aplicació a les activitats de l’empresa.

Conscients les parts signants del Conveni de la importància i necessitat d’una 
adequada mentalització en aquests aspectes, declaren la seva intenció de potenciar 
les activitats formatives sobre aquest particular, així com l’actuació dels Serveis 
Mèdics d’empresa i de protecció i seguretat, sense perjudici de la tasca que en tal 
camp tenen atribuïda tant els Comitès de Seguretat i Salut Laboral, com la línia 
de comandament.

4. En tot el no previst de manera específica en aquest Conveni regiran, com normes 
supletòries, les disposicions legals aplicables a les relacions aquí regulades.

5. L’empresa, una vegada efectuat el dipòsit i registre oficial del present Conveni, 
farà lliurament d’un exemplar del seu text a cada treballador.
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aNNEx 1

Organització del treball
(valoració de llocs de treball)
Secció primer. Anàlisi i valoració de tasques. Manual de Valoració de Llocs de 

treball.
1. Objecte: L’anàlisi i valoració de tasques té per objecte el coneixement i la ta·

xació de les funcions que, en el seu conjunt, constitueixen el contingut de cadascun 
dels llocs de treball, i la definició consegüent de la seva ordenació en el conjunt 
dels llocs de treball.

2. Manual de valoració: per al desenvolupament de l’assenyalat en l’apartat 
precedent, es disposarà d’un Manual de valoració per als empleats.

aNNEx 2

Sistema Internacional de Valoració de la Posició Versió 3.1

Manual Complementari de Referència
Contingut 

1. Introducció
2. Els Cinc Factors IPE 
 1. Impacte
 2. Comunicació
 3. Innovació
 4. Coneixement
 5. Risc

1. INTRODUCCIÓ

El Sistema Internacional de Valoració de la Posició (IPE) de Mercer aporta un 
enfocament dinàmic per l’avaluació de llocs de treball, havent estat desenvolupat i 
optimitzat per usuaris en cooperació amb Mercer. Es basa en l’experiència a llarg 
termini de molts executius en  valoració de posicions i l’enfocament principal con·
sisteix en desenvolupar un sistema fàcil d’utilitzar que inclogui els factors necessaris 
per a comparar tot tipus de posicions en la majoria de les empreses. Mercer busca 
millorar constantment el sistema i actualitzar·lo d’acord a les necessitats canviants 
de les organitzacions. Aquest manual suposa la tercera repetició del Sistema IPE.

El sistema IPE es un sistema de punts construït a partir de quatre factors. Aquests 
factors abasten la major part dels elements determinants i crucials de la dimensió 
del lloc de treball. Hi ha un factor addicional, i opcional, si el risc de dany mental o 
físic en el lloc de treball es real. Cada factor es divideix en dos o tres dimensions. 
A la vegada, cada una d’elles conté graus i el corresponent conjunt de punts. El 
procés de valoració simplement implica la selecció del nivell apropiat para a cada 
dimensió, determinant el valor dels punts para a cada grau i sumant a continuació 
el resultat total dels punts.

Al final del manual, hi ha una fulla resum de avaluació de la posició. Aquesta 
fulla s’ha d’utilitzar quan s’avaluen las diferents posicions factor a factor. Els 
usuaris poden optar entre la comparació de punts totals, encara que es recomana 
la comparació per “position class” a partir de la taula de conversió que es troba al 
final del manual. Aquesta conversió es convenient ja que permet treballar amb el 
sistema d’una manera mes pràctica, ja que las petites distincions de punts no poden 
justificar les diferències en la dimensió del lloc. Les “position class” també son útils 
com base de comparació en els informes de compensació de Mercer.

El resultat de les valoracions estableix una classificació dels llocs en unes “Posi·
tion Class” (PC), les quals permeten una agregació segons salts de responsabilitat 
similars. En els llocs objecte del estudi, orientativament, es considera el rang des 
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de la PC 40 fins la PC 52 (estimant i pendent de la validació de las valoracions dels 
llocs a partir de las descripcions de llocs validats), que permetran una agregació 
en nivells (per exemple un nivell tindria 2 – 3 PC).

Informació addicional sobre l’ús del sistema, casos pràctics, manuals d’avaluació, 
etc., poden ser obtinguts a través de la persona de contacte en Mercer. 

2. ELS CINC faCTORS IpE 

1. IMPACTE

Impacte (1)

Dimensió de l’Organització
Perquè una organització pugui ser considerada com a tal a l’hora de realitzar 

l’avaluació de la posició, es necessari que aquesta organització compleixi tres 
criteris. Ha de: 

• Incloure com a mínim una funció primària,  com producció, serveis, investigació 
o marketing i ventes.

• Incloure com a mínim dos funcions de suport, como informació de sistemes, 
finances i/o recursos humans.

• Ser el suficientment operatius per produir valor afegit.
Per determinar el nivell de la dimensió d’una organització, si us plau, remetre’s a 

les Taules de Dimensió de l’Organització (proporcionades apart). Les taules de cada 
país s’actualitzen anualment, amb la moneda local, tenint en consideració l’ inflació 
local i les fluctuacions del tipus de canvi (relacionat amb el dòlar americà).
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Tipus d’Organització
Per determinar el nivell de la dimensió de l’organització:
1. Identificar la categoria · tipus que millor descrigui l’organització, basada en 

el tipus valor que cregui:
· Productes manufacturats [fulla Producció (cadena valor)]
· Serveis [fulla Serveis (cadena valor)]
· Serveis financers (veure’s Nota)
2. Es determina el multiplicador de la dimensió de l’organització al seleccionar 

les activitats de valor afegit presents en l’organització i sumar els pesos individuals 
de cada una d’elles, tenint en consideració que:

· Cada etapa d’una cadena de valor es pot incloure en la suma de ponderacions, 
sempre que l’organització ha dedicat empleats a aquesta activitat i el valor afegit 
pot ser mesurat a través del valor final per als clients.

· Les etapes de la cadena de valor que siguin alienes no afegeixen pes al multi·
plicador. 

3. Es multipliquen els ingressos nets per ventes de l’organització, les despeses/pres·
supostos o actius per el valor del multiplicador obtingut en l’activitat anterior.

4. Utilitzant la Taula de dimensió de l’Organització, s’obté el “Nivell de Dimensió 
de l’Organització” associat als ingressos nets per ventes, despeses/pressupostos 
o actius ajustats a l’organització amb el rang apropiat en la Taula de Dimensió 
Econòmica.

5. La Taula Número d’Empleats (a temps complert) s’utilitza per validar el “Ni·
vell de la Dimensió de l’Organització” obtenint a través de dades econòmiques. Si 
el nivell obtingut a través de la dada de número d’empleats es diferent del nivell 
segons la dimensió econòmica, simplement s’assigna como “Nivell de Dimensió de 
l’Organització” la mitjana entre ambdós nivells, arrodonint fins el nivell obtingut 
de la dimensió econòmica.

Nota: 
Per a organitzacions financeres basades en actius, s’utilitza el multiplicador 1.
Per a companyies d’assegurances, s’utilitza incentius per ingressos i la cadena 

de valor de serveis per a determinar la dimensió del multiplicador.
Per a organitzacions que no disposin de mesura dels ingressos, s’utilitza un 

número d’ingressos calculat, ajustant les despeses/pressupostos de l’organització 
amb un factor que reflecteixi el marge de benefici amb el que normalment opera 
el sector.

Si l’organització porta funcionant menys de tres anys, s’utilitza els ingressos 
pressupostats en el tercer any per a establir la dimensió de l’organització.

EMPRESES DE FABRICACIó –  
DESCRIPCIó DE LA CADENA DE VALOR

Les següents activitats de la cadena de valor han sigut identificades en organit·
zacions que desenvolupen, produeixen, venen i realitzen el servei de productes 
manufacturats.

ETAPA EN LA CADENA DE VALOR

Desenvolupament del Producte
1. Investigació bàsica i desenvolupament · Investigació bàsica i exploratòria: 

Inclou la investigació bàsica i desenvolupament d’activitats on l’eventual producte 
i/o mercat son desconeguts, generalment caracteritzats per una relativa taxa d’èxit 
(ex: el 20% de les investigacions es transformen en nous productes). Ponderació: 
4  Resultat:

2. Investigació aplicada i desenvolupament – Desenvolupament del producte: 
Inclou activitats i desenvolupament per desenvolupar productes nous o destacar 
productes existents on l’eventual mercat potencial està mes definit. Generalment 
inclou un desenvolupament preliminar d’especificacions de productes i dels prototips 
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per la pre – producció. La decisió d’enviar el producte al mercat es pren en aquesta 
etapa de desenvolupament. Ponderació: 2  Resultat:

3. Enginyeria – Disseny de producció: Enginyeria final per a les especificacions 
d’inici de producció i processos de manufactura. Ponderació: 1,5  Resultat:

Producció
4. Abastiment i logística – Aprovisionament: Funció específica responsable de 

l’obtenció d’inputs de fabricació, incloent matèries primes i productes intermedis 
manufacturats. Generalment es responsabilitza de la negociació de contractes ad·
ministració de proveïdors i les transaccions de mercat específiques. Administració 
de l’aprovisionament: Gestió de materials d’entrada, incloent activitats d’entrega, 
transport, emmagatzematge i administració d’inventaris. Ponderació: 2  Resultat:

5. Producció – Manufactura bàsica: Producció de bens finals o intermedis a 
partir de les matèries primes, caracteritzat per la conversió de materials amb un 
nou producte amb característiques diferents (exemple: modelatge de plàstic per a 
peces d’automòbils). Pot incloure productes manufacturats productes intermedis 
com part del procés de producció. Ponderació: 2  Resultat: 

6. Muntatge – Muntatge: Muntatge de bens prèviament fabricats per el mercat. 
Inclou el muntatge i embalatge final de dos o mes productes fabricats. (Ex: Mun·
tatge de peces d’automòbil en un automòbil acabat). Pot incloure la finalització de 
productes intermedis. Ponderació: 1,5  Resultat:

Ventes i Servei 
7. Marketing – Marketing (independent de ventes): Funció responsable per l’anà·

lisi i planificació del mercat intern i de la comunicació externa, tals com relacions 
públiques, publicitat i temes vinculats al Marketing. Ponderació: 1  Resultat:

8. Ventes – Ventes (exclou Marketing): Inclou la gestió de la força de venta di·
recta e indirecta, encara que no inclou la supervisió dels distribuïdors. Ponderació: 
1,5  Resultat:

9. Distribució – Logística d’entrega: Inclou emmagatzematge i transport de 
productes a distribuïdors i/o a clients finals. Ponderació: 1,5  Resultat:

10. Serveis – Servei postvenda: Inclou el call center, reparacions, serveis i suport 
per a clients, on el servei pot ser ofert en garantia, en base a un contracte o per el 
pagament d’un servei bàsic. Ponderació: 2  Resultat:

Multiplicador: 
Es calcula la dimensió de l’organització multiplicant beneficis per la suma dels 

pesos de la cadena de valor de l’organització.
S’utilitza aquest resultat per determinar el Nivell de Dimensió d’Organització, 

segons la taula actualitzada anualment de Size of Organisation per a la moneda 
corresponent.

Totes les posicions dins d’una organització son avaluades utilitzant el mateix 
nivell de dimensió d’Organització

EMPRESES DE SERVEIS – DESCRIPCIó DE LA CADENA DE VALOR

Les següents activitats de la cadena de valor han sigut identificades en organit·
zacions que desenvolupen productes, us de solucions, ventes i servei al client.

Per a cada dimensió d’organització, indicar quina de les següents activitats formen 
part de les responsabilitats que agregen valor a l’organització.  

ETAPA EN LA CADENA DE VALOR

Desenvolupament del Producte
1. Creació d’idees/conceptes – Desenvolupament de capital intel·lectual i/o 

tecnològic: Típicament inclou investigació bàsica i desenvolupament d’activitats 
on l’eventual servei i/o potencial del mercat per aquest servei son desconeguts. 
Ponderació: 3  Resultat:
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2. Generació d’utilitat – Definició del servei: Inclou el desenvolupament del 
servei ofert i de les especificacions relatives al mateix, tals com eines i processos 
per a la prestació del servei. Així, pot incloure el desenvolupament de nous mercats 
per línees de servei existents. Ponderació: 2  Resultat:

Operacions
3. Aplicació de solucions – Entrega de solucions basades en serveis: Generalment 

inclou serveis professionals com la consultoria i el desenvolupament creatiu on el 
client paga per idees. Ponderació: 2,5  Resultat:

Ventes i Servei 
4. Marketing – Marketing (independent de ventes): Funció responsable per l’anà·

lisi i planificació del mercat intern i de la comunicació externa, tals com relacions 
públiques, publicitat i temes vinculats al Marketing. Ponderació: 1,5  Resultat:

5. Ventes – Ventes (exclou Marketing): Inclou la gestió de la força de venta directa 
e indirecta. Ponderació: 3  Resultat:

6. Distribució – Entrega física del servei: Distribució dels serveis als clients a 
través de contacte personal. Inclou contacte a través de via telefònica, internet, 
etc... Pot incloure l’entrega física dels serveis. Les etapes de la cadena de valor 
“Aplicació de Solucions” i “Distribució” sempre transcorren al mateix temps, en·
cara que l’etapa de “Distribució” pot transcórrer sense “Aplicació de Solucions”. 
Ponderació: 1,5  Resultat:

7. Servei al client – Suport: Inclou el call center per a clients i l’assistència post 
· servei. Ponderació: 1,5  Resultat:

Multiplicador: 
Es calcula la dimensió de l’organització multiplicant beneficis per la suma dels 

pesos de la cadena de valor de l’organització.
S’utilitza aquest resultat per determinar el Nivell de Dimensió d’Organització, 

segons la taula actualitzada anualment de Size of Organisation per a la moneda 
corresponent.

Totes les posicions dins d’una organització son avaluades utilitzant el mateix 
nivell de dimensió d’Organització.   

Impacte (2)

Aquest factor te en consideració la naturalesa del impacte d’una posició i el nivell 
de la seva contribució. Primer, ha de determinar·se la naturalesa del impacto de la 
posició. Després, es determinarà si el nivell de contribució es limitat, escàs, directe, 
significatiu o important.

   Contribució
 1 2 3 4 5

Impacte Limitada Alguna Directa Significativa Principal
Naturalesa i abast  Difícil Contribució fàcilment Directa i clarament Contribució molt Autoritat predominant
de la influència que d’identificar/ discernible o mesurable influència el curs marcada amb autoritat  en la determinació
un lloc té en la  discernir la que generalment d’acció que determina en un àrea de negocis de l’assoliment
seva  àrea de  contribució a comporta indirectament l’assoliment de resultats o de naturalesa de resultats clau
responsabilitat/ l’assoliment l’assoliment de resultats  primària 
operació de resultats    

1. Tasca Entrega resultats Entrega resultats Entrega resultats propis Entrega resultats  Entrega resultats propis
Entrega d’acord a propis seguint propis amb algun d’acord amb l’objectiu  propis amb un impacte amb un impacte  major  
estàndards i procediments impacte en l’àrea de  operatiu específic, amb  significatiu, tant  en objectius operatius
indicacions  /processos definits treball, seguint uns un impacte directe en en els objectius  més amplis de l’àrea
especificades sota una propera  estàndards o marcs l’àrea de treball operatius com  de treball
 supervisió i guia d’actuació amplis.  en l’àrea de treball
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2. Operacional Treballa per a Estableix objectius Estableix objectius i  Estableix objectius Estableix objectius i 
Treballar per assolir l’assoliment del dia a dia que tenen entrega resultats que i entrega resultats  entrega resultats que 
objectius operatius d’objectius i  algun impacte dins tenen un impacte directe  que tenen un impacte tenen un impacte major
o estàndards  entrega de de l’àrea de treball. en la consecució de significatiu en el  en el context d’una  
de servei resultats amb un  resultats dins de context d’una àrea àrea operativa
 enfocament   l’àrea de treball operativa més àmplia. més àmplia.
 operatiu a curt       
 termini i un impacte     
 sobre altres limitat

1. Tasca: Lloc responsable només del seu propi treball per el que està definit el 
que – como i quan (objectius, procés i prioritats).

Exemple: Tasca contribució escassa: Centraleta en idioma propi.
Exemple: Tasca contribució directa: Administratiu de distribució.

Possibles Funcions:
A. Realitzar operacions igualment repetitives como la introducció de dades en 

els sistemes d’informació en Nissan.
B. Comprovació i verificació de dades relatives al mateix departament: ventes, 

cobraments, pagaments, factures, impostos, bons, etc.  
C. Efectuar treballs tals com càlculs senzills, complimentar bases de dades, 

omplir impresos, arxius, etc. en suport paper o informàtic.
D. Treballar amb aparells electrònics senzills como reproductora de planells, 

fotocopiadores, fax, etc. Rebre i distribuir trucades a través de una centraleta 
telefònica.

E. L’ús de eines i programes ofimàtics per a la realització d’operacions bàsiques: 
confecció de llistats, redacció de documents, enviar i rebre correus electrònics, 
etc.

2. Operatiu: Treballs de procediment general conegut però amb mètode particular 
poc definit que requereixi discernir adequadament en cada cas.

Exemple: Operatiu contribució escassa: Tècnic especialitzat en certificacions 
administratives.

Exemple: Operatiu contribució directa: Representant comercial.
Possibles Funcions:

A. L’ús d’eines i programes ofimàtics per a la realització d’informes, presenta·
cions, càlcul de despeses o elaboració de pressupostos, en els que es participa en 
a seva interpretació.

B. Definició de planificacions d’activitats (producció, despeses, temps, distribució, 
assignació de personal) o del seguiment i auditoria de les mateixes.

C. Preparació i elaboració de propostes que el seu contingut combini la definició 
de preus, terminis i recursos.

D. Col·laborar en la negociació de la venta/compra de productes.
E. Anàlisis de qualitat e interpretació dels resultats obtinguts per a l’establiment 

d’un pla d’actuació.

2. COMUNICACIÓ

El present factor avalua les habilitats de comunicació que mes sovint requereixen 
la posició. Primer, s’ha de determinar el tipus de comunicació mes competitiu que 
el lloc de treball de forma directa s’enfronti mes freqüentment. Després s’indicarà 
el tipus de context mes complicat per aquest tipus de comunicació. Si el grau de 
comunicació passa menys freqüentment o es ocasional, es reduirà la puntuació mig 
punt. Si el grau de comunicació passa contínuament, es sumarà mig punt.
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Comunicació
Responsabilitat del lloc 
sobre les comunicacions 
tant dins com fora de 
l’organització

Interessos interns  
compartits
Desig comú d’arribar a 
una solució dins d’una 
organització

Interessos externs  
compartits
Desig comú d’arribar a 
una solució fora d’una 
organització

Interessos interns  
divergents
Objectius en conflicte 
que dificulten arribar a 
una solució dins d’una 
organització

Interessos externs  
divergents
Objectius en conflicte 
que dificulten arribar a 
una solució fora d’una 
organització

1 Transmetre
Comunicar per mitjà d’ins·
truccions, consells, gestos 
o indicacions

Obté i proveeix informació 
per a altres dins de l’orga·
nització

Obté i prové informació 
per a altres fora de l’orga·
nització

Obté i prové informació 
per a altres dins de l’orga·
nització, on es requereix 
tacte per evitar conflictes

Obté i prové informació 
per a altres fora de l’orga·
nització, on es requereix 
tacte per evitar conflictes

2. Adaptar-se i 
intercanviar
Arribar a acords per 
mitjà de la flexibilitat i la 
concessió 

Explica fets, pràctiques, 
polítiques, etc. a altres dins 
de l’organització

Explica fets, pràctiques, 
polítiques, etc. a altres fora 
de l’organització

Explica fets, pràctiques, 
polítiques, etc. a altres dins 
de l’organització, on pràcti·
ques passades o punts de 
vista divergents, dificul·
ten arribar a un acord 

Explica fets, pràctiques, 
polítiques, etc. a altres fora 
de l’organització, on pràcti·
ques passades o punts de 
vista divergents, dificulten 
arribar a un acord

3. Influir
Provocar els canvis sense 
exercir directament de les 
ordres

Convenç a altres dins de 
l’organització on existei·
xen forts interessos per 
acceptar nous conceptes, 
pràctiques i metodologies

Convenç a altres fora de 
l’organització on existei·
xen forts interessos per 
acceptar nous conceptes, 
pràctiques i metodologies

Convenç a altres dins de 
l’organització que són 
escèptics o reticents a 
acceptar nous conceptes, 
pràctiques i metodologies

Convenç a altres fora de 
l’organització que són 
escèptics o reticents a 
acceptar nous conceptes, 
pràctiques i metodologies

4. Negociar
Arribar a acords mitjan·
çant les comunicacions a 
través del diàleg i compro·
misos

Convenç a altres dins de 
l’organització per a què 
acceptin noves propostes 
i programes complets, on 
totes les parts són partici·
pants actius

Convenç a altres fora de 
l’organització per a què 
acceptin noves propostes 
i programes complets, on 
totes les parts són partici·
pants actius

Convenç a altres dins de 
l’organització per a què 
acceptin noves propostes 
i programes complets, on 
pugui haver poc interès en 
cooperar o participar

Convenç a altres fora de 
l’organització per a què 
acceptin noves propostes 
i programes complets, on 
pugui haver·hi poc interès 
en cooperar o participar

    Marc de referència 
 1 2 3 4 

1. Transmetre: Lloc amb interlocució interna / externament amb la finalitat de 
transmetre correctament la informació relacionades amb la seva tasca assignada.

Exemple: Transmetre Internament i Interessos Compartits. 
Exemple: Transmetre Externament i Interessos Compartits: Recepcionista / 

Secretaria en idioma propi.
Possibles Funcions:

A. Realitzar operacions igualment repetitives com la introducció de dades en 
els sistemes d’informació en Nissan.

B. Comprovació i verificació de dades relatives al mateix departament: ventes, 
cobraments, pagaments, factures, impostos, bons, etc.  

C. Efectuar treballs tals como càlculs senzills, complimentar bases de dades, 
omplir impresos, arxius, etc. en suport paper o informàtic.

D. Treballar amb aparells electrònics senzills como reproductora de planells, 
fotocopiadores, fax, etc. Rebre i distribuir trucades a través de una centraleta 
telefònica.

E. L’ús de eines i programes ofimàtics per a la realització d’operacions bàsiques: 
confecció de llistats, redacció de documents, enviar i rebre correus electrònics, 
etc.

2.. Adaptar e Intercanviar: Lloc amb interlocució interna / externament que 
requereixi comprendre i elaborar l’informació rebuda per a l’acompliment de les 
seves assignacions.

Exemple: Adaptar i Intercanviar Internament i Interessos Compartits: Admi·
nistratiu comercial. 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096278

Disposicions

Exemple: Adaptar i Intercanviar Externament i Interessos Compartits: Tècnic 
de marketing en planificació.

Exemple: Adaptar i Intercanviar Internament i Interessos Divergents: Tècnic de 
control de gestió financera.
Possibles Funcions:

A. L’ús d’eines i programes ofimàtics per a la realització d’informes, presenta·
cions, càlcul de despeses o elaboració de pressupostos, en el que se participa en la 
seva interpretació.

B. Atendre i col·laborar en la resolució d’incidències amb tercers (proveïdors / 
clientes) en processos administratius.

3. Influenciar: Lloc amb interlocució interna / externament que requereix compren·
dre la situació del seu interlocutor i poder argumentar les diferencies de criteri.  

Exemple: Influenciar Internament i Interessos Compartits.
Exemple: Influenciar Externament i Interessos Compartits.
Exemple: Influenciar Internament i Interessos Divergents. Tècnic de desenvo·

lupament de negoci.
Exemple: Influenciar Externament i Interessos Divergents: Representant Co·

mercial.
Possibles Funcions:

A. Definició de planificacions d’activitats (producció, despeses, temps, distribució 
/ assignació de personal) o del seguiment i auditoria de les mateixes.

B. Preparació i elaboració de propostes que el seu contingut combini la definició 
de preus, terminis i recursos.

C. Anàlisis de qualitat i interpretació dels resultats obtinguts per a l’establiment 
d’un pla d’actuació.

4. Negociar: Lloc amb interlocució interna / externament amb capacitat de presa 
de decisions en la consecució d’un acord  

Exemple: Negociar Internament i Interessos Divergents: Director d’àrea.
Exemple: Negociar Externament i Interessos Compartits: Responsable de Com·

pres.
Possibles Funcions:

A. Negociar els terminis (Preus, Terminis, Recursos) d’un acord de col·laboració 
amb tercers (Client / Proveïdor).

B. Preparació i elaboració del pressupost de l’àrea de responsabilitat segons les 
directrius consensuades.

3. INNOVACIÓ

Aquest factor es refereix als requisits de la posició per a identificar i realitzar 
les millores en els procediments, serveis o productes així como desenvolupar 
noves idees, mètodes, tècniques, serveis i productes. Primer s’identifica el nivell 
d’innovació esperat de la posició. Després, es determina el nivell de complexitat 
de l’innovació. 
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1. Seguir: Definit amb tota precisió en el què, quan i cóm fer (objectius, prioritats 
i procediments de la tasca). No es requereix iniciativa ni aportació especial.

Exemple: Seguir amb complexitat Definida: Gravador de dades – Centraleta en 
idioma propi.

Exemple: Seguir amb complexitat Difícil.
Possibles Funcions:

A. Realitzar operacions igualment repetitives com la introducció de dades en 
els sistemes d’informació en Nissan.

B. Comprovació i verificació de dades relatives al mateix departament: ventes, 
cobraments, pagaments, factures, impostos, bons, etc.  

C. Efectuar treballs tals como càlculs senzills, complimentar bases de dades, 
omplir impresos, arxius, etc. en suport paper o informàtic.

D. Treballar amb aparells electrònics senzills como reproductora de planells, fotoco·
piadores, fax, etc. Rebre i distribuir trucades a través de una centraleta telefònica.

E. L’ús d’eines i programes ofimàtics per a la realització d’operacions bàsiques: 
confecció de llistats, redacció de documents, enviar i rebre correus electrònics, etc.

2. Comprovar: Definit el què fer i quan fer·ho, però es poden realitzar aportacions 
puntuals en les que prioritzar  avaluar activitats.

Exemple: Comprovar amb complexitat Definida: Administratiu de distribució.
Exemple: Comprovar amb complexitat Difícil: Tècnic especialitzat en certifica·

cions administratives.
Exemple: Comprovar amb complexitat Complexa.

Possibles Funcions:
F. L’ús d’eines i programes ofimàtics per a la realització d’informes, presenta·

cions, càlcul de despeses o elaboració de pressupostos, en el que se participa en la 
seva interpretació.

    Complexitat 
 1 2 3 4 
Innovació
Identificar, desenvolupar i 
millorar idees, tècniques, 
procediments, serveis o 
productes nous

Definida
Els problemes i  
assumptes es prescriuen 
clarament 

Difícil
Els problemes i  
assumptes estan vagament 
definits

Complexa
Els problemes requereixen 
solucions completes en 2 o 
3 dimensions  
(operativa, financera i 
humana)

Multidimensional
Els problemes i assumptes 
són de naturalesa clarament 
multidimensional, requerint 
solucions completes amb 
impacte directe en les 3 
dimensions: operacional, 
funcional i humana

1. Seguir
Comparar amb la font, 
l’original o una autoritat; 
no s’esperen canvis

Segueix un procediment 
establert en el desenvolu·
pament d’una tasca o acti·
vitat de treball repetitives

Segueix un grup d’acti·
vitats conegudes i ben 
establertes o un procés de 
treball de on es deriva una 
solució

Segueix un grup d’acti·
vitats de treball definit 
i enfronta assumptes i 
problemes que són difícils 
de resoldre, manipular o 
superar

Segueix processos i 
enfronta assumptes i 
problemes que són difícils 
de resoldre, manipular o 
superar

2. Comprovar
Efectuar canvis menors

Verifica problemes en pro·
cessos i sistemes existents

Verifica i corregeix 
problemes que no són 
immediatament evidents 
en processos i sistemes 
existents

Identifica, defineix i 
desenvolupa solucions a 
assumptes i problemes que 
no són immediatament 
evidents en processos i 
sistemes existents

Identifica, defineix, direc·
ciona i resol assumptes i 
problemes multidimensio·
nals evidents en processos 
i sistemes existents

3. Modificar
Adaptar o millorar el valor 
i/o la qualitat de mètodes 
existents, produeix millo·
res a partir de l’activitat del 
dia a dia

Actualitza o modifica 
mètodes de treball dins del 
seu propi rol basant·se en 
procediments definits

Identifica problemes i actu·
alitza o modifica mètodes 
de treball del seu propi 
rol, sense l’avantatge dels 
procediments definits

Analitza assumptes com·
plexos i modifica mètodes 
de treball dins de la seva 
pròpia àrea de treball

Analitza extensivament 
assumptes multidimensio·
nals complexos i modifica 
els mètodes de treball dins 
de la seva pròpia àrea de 
treball.
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G. Definició de planificacions d’activitats (producció, despeses, temps, distribució 
/ assignació de personal) o del seguiment i auditoria de les mateixes.

H. Preparació i elaboració de propostes que el seu contingut combini la definició 
de preus, terminis i recursos.

3. Modificar: Definit només el què fer  (objectius). Hi ha que realitzar una apor·
tació directa en el quan i el com (prioritats i procés de treball), podent participar en 
la desagregació dels objectius d’un ordre organitzatiu major (Departament / Àrea 
de Responsabilitat / Divisió) als propis.

Exemple: Modificar amb complexitat Difícil. 
Exemple: Modificar amb complexitat Complexa: Cap de Departament – Res·

ponsable d’Àrea
Possibles Funciones:

A. Definició, elaboració limitada (marcada per directrius i procediments ja 
establerts) i seguiment del pressupost del departament / àrea / àmbit de responsa·
bilitat assignat.

B. Confecció, anàlisis, seguiment i control del pressupost de la organització per 
a l’identificació d’oportunitats de millora (operativa, despeses, etc.).

C. Coordinar i supervisar la consecució dels objectius operatius en terminis i 
despeses per a un equip.

D. Identificar, analitzar i proposar procediments i sistemes de suport operatiu 
en el seu àmbit de responsabilitat (departament o àrea).

4. CONEIXEMENT

Aquest factor fa referència a la naturalesa de coneixements necessaris en un 
treball per a aconseguir els objectius i aportar valor afegit. Els coneixements es 
poden adquirir amb educació formal i/o amb experiència professional. Primer s’ha 
d’especificar la profunditat de coneixements aplicats i desprès identificar si el titular 
actua com membre d’un equipo, líder d’equip o manager d’equips. Finalment, s’ha 
de determinar el context geogràfic i intercultural en el qual s’aplica.
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1. Coneixements de Treball Limitats: Capacitat per a efectuar treballs, d’acord 
amb instruccions concretes verbals o escrites Coneixements equivalents a Educació 
Primària. Titulacions o certificacions bàsiques.

Exemple: Membre d’Equip: Gravador de dades – Centraleta en idioma propi.
Possibles Funciones:

A. Realitzar operacions igualment repetitives com l’introducció de dades en els 
sistemes d’informació en Nissan.

B. Comprovació i verificació de dades relatives al mateix departament: ventes, 
cobraments, pagaments, factures, impostos, bons, etc.  

C. Efectuar treballs tals como càlculs senzills, complimentar bases de dades, 
omplir impresos, arxius, etc. en suport paper o informàtic.

D. Treballar amb aparells electrònics senzills como reproductora de planells, 
fotocopiadores, fax, etc. Rebre i distribuir trucades a través de una centraleta 
telefònica.

E. L’ús de eines i programes ofimàtics per a la realització d’operacions bàsiques: 
confecció de llistats, redacció de documents, enviar i rebre correus electrònics, 
etc.

Àmbit
Aplicació del coneixement

1. Domèstic
Llocs dins d’un mateix país 
o països veïns amb cultura 
similar

2. Regional
Regió continental (ex. 
Àsia, Europa, Amèrica, 
Orient Mitjà, Amèrica del 
Nord)

3. Global
Totes les regions del mon

     Grups 
 1 2 3

Coneixement
Mínim nivell de 
coneixement requerit per 
acomplir les seves respon·
sabilitats

Membre d’equip
Contribuent individual, 
sense responsabilitat direc·
ta per a dirigir a altres

Líder d’equip
Coordina als membres de 
l’equip (3 com a mínim) en 
quant habilitats; dirigeix, 
programa, assigna i super·
visa el treball

Manager d’equip
Dirigeix a més d’un equip; 
determina l’estructura 
de l’equip i els rols dels 
membres

2 Coneixement bàsic del 
treball
Coneixement especialitzat 
d’una àrea de treball espe·
cífica (comercial, tècnica o 
àrees de suport)

Aplica un coneixement 
bàsic de pràctiques i 
procediments per al seu 
propi lloc

Lidera un equip a través 
de l’aplicació del coneixe·
ment bàsic de pràctiques i 
procediments

Dirigeix i lidera equips a tra·
vés de l’aplicació del conei·
xement bàsic de pràctiques 
i procediments

3 Coneixement bàsic del 
treball
Ampli coneixement de la 
teoria i principis dins d’una 
disciplina professional, o 
coneixement avançat d’una 
pràctica tècnica/operativa 
específica

Aplica un coneixement 
ampli d’una disciplina 
professional o coneixement 
avançat d’una pràctica tèc·
nica/operativa específica

Lidera un equip a través de 
l’aplicació del coneixement 
ampli d’una àrea de treball, 
o coneixement bàsic de 
varies àrees de treball 
relacionades

Dirigeix i lidera equips a 
través de l’aplicació del 
coneixement ampli d’una 
àrea de treball, o del co·
neixement bàsic de vàries 
àrees de treball 

4 Expert
Habilitats avançades/ben 
desenvolupades i conei·
xement d’una disciplina 
professional específica que 
implica la integració de 
teoria i principis amb les 
pràctiques i precedents de 
l’organització

Aplica un coneixement 
profund d’una àrea de 
treball o un coneixement 
ampli de vàries àrees de 
treball

Lidera un equip a través de 
l’aplicació del coneixement 
profund d’una àrea de tre·
ball, o coneixement ampli 
de varis llocs de treball 

Dirigeix i lidera equips a 
través de l’aplicació del 
coneixement profund 
d’una àrea de treball, o 
d’un coneixement ampli 
de vàries àrees de treball 
relacionades entre si.

1. Coneixement del treball 
limitat
Coneixement limitat 
fonamental de les rutines i 
estàndards bàsic del treball 
per operar amb barreres 
definides 

Segueix rutines i estàn·
dards bàsics de treball

Lidera un equip per asse·
gurar resultats a través de 
la implantació de rutines i 
estàndards bàsics de treball

Dirigeix i lidera equips a 
través de la implementació 
de rutines i estàndards 
bàsics de treball
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2.. Coneixements Bàsics de Treball: Treballs de procediment general conegut i 
amb un mètode emmarcat en unes directrius operatives. Coneixements equivalents 
a Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior.

Exemple: Membre d’Equip: Tècnic de marketing en planificació.
Possibles Funcions:

A. Coneixements teòrics·pràctics de Marketing, comercial, comptabilitat, etc.
B. Coneixements per a la planificació, distribució/assignació del personal o 

càrregues de treball segons projectes i prioritats.
C. Coneixements que faculten per a la realització d’anàlisis de dades (totals agregats 

de ventes per producte, per marge, per zona, etc.; desviacions del pressupost,…).
D. Coneixements d’un idioma estranger que faculten per a mantenir una conversa, 

rebre i distribuir trucades, realitzar convocatòries, etc.
E. L’ús d’eines i programis ofimàtics per a la realització d’operacions como elabo·

ració de gràfics o presentacions, càlcul de despeses o pressupostos senzills, etc.

3.. Coneixements Amplis de Treball: Treballs de procediment general conegut 
però amb mètode particular poc definit que requereixi discernir correctament en 
cada cas i propis de l’indicació d’un ofici qualificat. Coneixements equivalents a 
Enginyeria Tècnica o Diplomatura universitària.

Exemple: Membre d’Equip: Instructor tècnic  –  Representant comercial 
Possibles Funcions:

A. Amplis Coneixements d’un àrea tècnica (comptabilitat, Marketing, producte, 
qualitat, etc.) que li permetin regularitzar les actuacions pertinents en els llocs de 
treball que el composin.

B. Coneixements en metodologies d’organització i optimització dels processos 
(homologacions, qualitat, etc.) que permetin controlar i realitzar un seguiment dels 
procediments relacionats.

C. Coneixements i domini profund d’un idioma estranger, que facultin per a man·
tenir negociacions, realitzar presentacions o impartir formació en aquest idioma.

4. Expert: Treballs en els que es participa activament en el desenvolupament 
de las metodologies, productes / serveis propis del seu àmbit de responsabilitat. 
Coneixements equivalents a llicenciatura o Enginyeria.

Exemple: Membre d’Equip.
Exemple: Líder d’equip: Cap de Departament.

Possibles Funcions:
A. Coneixements per a desenvolupar i gestió de sistemes informàtics de gestió 

de las operacions de logística, la comercialització, etc.
B. Coneixements que facultin per a l’investigació sobre nous productes, canals 

de distribució, gestió de la qualitat, etc.
C. Amplis Coneixements en metodologies de organització i optimització de las 

ventes, distribució, etc. i supervisar els procediments relacionats.

5. CONDICIONS DE TREBALL

Aquest factor considera la naturalesa del risc dintre del context d’exposició. Pri·
mer, es determina el nivell de risc al que està exposat el lloc; i després es determina 
l’exposició al risc des de l’entorn. Quan els llocs de treball existeixen sota condicions 
de treball normals amb risc baix d’exposició, aquest factor no és necessari.
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     Entorn 
  1 2 3

Risc 
El màxim nivell de risc mental i físic 
al que està exposat l’empleat sota 
condicions normals de treball

Baixa exposició
La inconveniència pot ocórrer i im·
pactar temporalment en la salut

Moderada exposició
L’exposició al risc és freqüent i la 
salut pot veure’s afectada

Alta exposició
Exposició constant a un entorn que 
pot ser permanentment perjudicial 
per la pròpia salut

0. Normal
Poden aparèixer inconvenients però 
normalment no condueixen a lesions 
o limitacions de la salut

Condicions normals de treball
Treball psíquic o mental en un entorn 
on s’apliquin estàndards internacio·
nals de seguretat

1. Mental
Risc de nivells alts d’estrès i pressió 
mental que poden afectar a la pròpia 
salut

Treball recorrent sota una estricta i 
ajustada pressió de temps. Amenaces 
i confrontacions verbals hostils

Treball recorrent sota una estricta 
i ajustada pressió de temps durant 
considerables períodes de temps. 
Amenaces de malestar polític

Alta exposició a la violència. Llar·
gues assignacions en àrees polítiques 
volàtils

2. Dany
Risc de dany físic

Realització de tasques que requerei·
xen un elevat nivell de vigilància com 
a part integrant del treball per asse·
gurar la seguretat i evitar danys

Treball en entorns on les mesures 
efectes per a evitar danys no són pos·
sibles del tot. Possibilitat de violència 
en l’àrea de treball que pot desenca·
denar en danys personals

Treball continu en entorns on es 
pugui ocasionar dany físic estant 
la seguretat fora del control de l’or·
ganització. Presència freqüent de 
violència en l’àrea de treball

L’entorn estableix la freqüència de l’exposició al risc. El risc tindrà en considera·
ció elements com els desplaçaments continus amb rutes, en consideracions como 
diversitat de punts de destí (diferencia entre un viatge a un sol destí durant tres dies, 
o un viatge amb tres destins durant tres dies), estància, i durada del trajecte (si s’està 
amb la possibilitat de tornar al centre de treball o no).  Es considera la següent escala 
de freqüència il·lustrativa:

· Baixa exposició: menys d’un parell de vegades cada trimestre.
· Mitjana exposició: alguna vegada al mes.
· Alta exposició: al menys una vegada per setmana.

1. Risc Normal: 
Exemple: Normal entorn baixa exposició: Centraleta en idioma propi – adminis·

tratiu de distribució – tècnic de control de gestió financera.
Exemple: Normal entorn alta exposició.

Possibles Funcions:
A. Realitzar operacions igualment repetitives com la introducció de dades en 

els sistemes d’informació en Nissan.
B. Comprovació i verificació de dades relatives al mateix departament: ventes, 

cobraments, factures, impostos, bons, etc.  
C. Efectuar treballs tals como càlculs senzills, complimentar bases de dades, 

omplir impresos, arxius, etc. en suport paper o informàtic.
D. Treballar amb aparells electrònics senzills como reproductora de planells, 

fotocopiadores, fax, etc. Rebre i distribuir trucades a través de una centraleta 
telefònica.

E. L’ús de eines i programes ofimàtics per a la realització d’operacions bàsiques: 
confecció de llistats, redacció de documents, enviar i rebre correus electrònics, 
etc.

2. Risc Mental: 
Exemple: Mental entorn baixa exposició.
Exemple: Mental entorn alta exposició.

Possibles Funcions:
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A. Realitzar la planificació i seguiment d’operacions amb responsabilitat sobre 
la salut dels implicats

3. Risc Dany: 
Exemple: Dany entorn baixa exposició 
Exemple: Dany entorn alta exposició: Visitant comercial d’àmbit regional / 

nacional.
Possibles Funcions:

A. Visitar a clients / distribuïdors per l’assessorament / negociació de condicions 
de servei / venta ubicats en la zona geogràfica (regional / nacional) assignada.

aNNEx 3

Condicions salarials del Conveni

Es canvien els actuals conceptes de salari qualificació i import extra salarial pel 
de salari. S’estableix un increment de salari per a tota la durada del present Conveni 
col·lectiu segons la següent taula:

Any 2008: 0% increment de salari
Any 2009: 1% d’increment de salari
Any 2010: IPC real· 1%
Any 2011: IPC Real
La resta de conceptes retributius s’incrementaran anualment amb l’IPC real.
S’estableix un sistema de compensació variable per a tot el personal de la com·

panyia segons la següent taula:
Caps de districte: entre 0 i 8%
EVP·6 e inferiors: entre 0 i 6%
Els objectius seran quantificables i per al primer any seran dos, un comú per a 

tota la companyia i un individual per al personal de staff i 2 individuals per als caps 
de districte. Per a la resta d’anys de vigència del conveni, els objectius seran com 
a màxim 3, un comú per a tota la companyia i 2 individuals com a màxim per al 
personal de staff i 4 com a màxim per als caps de districte. Els objectius individuals 
es fixaran de comú acord entre el comandament i l’empleat. Entre els objectius de 
companyia es fixarà un de comú acord amb la Representació dels Treballadors. Els 
períodes de durada seran de l’exercici fiscal (actualment abril · març).

En tots els casos s’ha d’arribar a un acord entre el comandament i l’empleat tant 
en la fixació com en la valoració final dels objectius, però, per si això no és possible, 
es crea una comissió paritària, RLT·empresa, per a solucionar les discrepàncies 
entre les parts tenint en compte les persones que es puguin trobar en situació de 
baixa de IT i/o maternitat/paternitat.

Per a compensar els mesos de Gener · Febrer i Març de 2008 s’acorda un plus per 
a tots els Caps de Districte i EVP·6 (actualment no tenen plus) del 0,5 % del salari 
si l’empresa arriba a els seus objectius de 2007.

Taules de retribucions brutes d’empleats

(Aquestes taules són les que s’han aprovat en la comissió que ha confeccionat 
el nou manual de valoració de llocs de treball i s’aplicaran a partir de l’any 2009, 
per a l’any 2008 es mantenen les aprovades en l’acta de taules salarials de data 13 
de febrer de 2008)
G: grau de valoració; S: salari; I: import hores extres (1); C: compensació jornada reduïda (2)

G S I C
Grup 1
Assistant 1 25.825,00 22,50 10,50
 27.535,00 22,50 10,50
 27.876,00 22,50 10,50
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G S I C

 Grup 2
Assistant 2 27.876,00 23,50 11,00

 30.439,00 23,50 11,00

 32.549,00 23,50 11,00

Grup 3
Staff 30.439,00 25,50 11,50

 33.462,00 25,50 11,50

 37.526,00 25,50 11,50

Grup 4
Coordinator 40.500,00 27,50 12,50

 43.500,00 27,50 12,50

 45.000,00 27,50 12,50

Grup 5
Cap de districte 45.000,00 30,50 13,50

 48.000,00 30,50 13,50

 51.000,00 30,50 13,50

1) Les hores extra s’abonaran totes al valor únic, assenyalat per a cada grau de 
valoració

2) Els imports indicats, convinguts expressament, seran abonats a qui corres·
ponguin per aplicació als pactes en el text del Conveni.

aNNEx 4

Premi d’assistència i puntualitat
1. S’estableix un premi d’assistència i puntualitat, que afectarà al personal com·

près en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni.
2. L’import de l’esmentat premi per a 2008 es fixa en 175,14 amb euros mensuals, 

o la part proporcional corresponent. Per a la resta d’anys de vigència del Conveni 
s’incrementarà a raó de l’IPC real de cada any.

3. El premi d’assistència i puntualitat es reportarà conforme a les normes que 
seguidament s’enumeren i sobre l’import mensual reportat s’aplicaran, si s’escau, 
les deduccions que, així mateix, s’estableixen.

4. Normes d’import
a) L’import d’aquest premi es realitzarà per mesos naturals vençuts, abonant·se 

conjuntament amb els havers habituals.
b) Es considerarà condició indispensable per al seu import l’assistència efectiva 

i real al treball i la permanència en ell en disposició activa per tota la durada de la 
jornada normal ordinària, així com haver complert amb el deure de puntualitat tant 
a l’entrada com a la sortida del treball.

c) No es considerarà, a l’efecte d’import del premi, com assistència efectiva 
i real al treball l’absència de qualsevol tipus, encara que sigui per causa justi·
ficada o comporti abonament de retribucions o prestacions econòmiques (per 
exemple, Incapacitat Temporal derivada d’accident laboral, malaltia comuna o 
accident no laboral; llicències abonables; permisos reglamentaris o potestatius; 
retards o absències justificades; vagues o aturs; etc.); així com les absències no 
justificades.

d) El temps de llicència reglamentària concebuda als representants legals dels 
treballadors (delegats de personal, vocals del Comitè d’Empresa o delegats sindi·
cals, amb garanties) per al desenvolupament de les seves activitats específiques es 
considerarà com efectivament treballat a l’efecte de l’import d’aquest premi, així 
com les absències previstes en l’article 26 apartat h) del present Conveni, constituint 
les úniques excepcions a l’assenyalat en els precedents apartats b) i c)
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5. Deduccions
De l’import mensual reportat per aquest premi es deduirà per cada absència injus·

tificada, qualsevol que sigui la seva causa (per exemple, faltes injustificades, aturs 
o vagues il·legals, abandonaments injustificats del lloc de treball, etc.) la quantitat 
de 35,61 euros per cada jornada completa o incompleta.

a) Les quantitats percebudes per aquest concepte s’entenen brutes, i subjectes 
a la cotització de Seguretat Social i a l’impost sobre el rendiment de les persones 
físiques.

Al seu torn, les quantitats d’import i de deducció podran ser revisades en els 
termes establerts en l’article 29 del present Conveni col·lectiu.

b) En cap cas seran computables les quantitats establertes per aquest concepte 
a l’efecte d’abonament de les gratificacions reglamentàries de juliol i Nadal 
ni per al càlcul de l’import de les hores extraordinàries, premi de vinculació 
i antiguitat, altres incentius, suplements per treball nocturn o qualsevol altre 
concepte retributiu. També, per acord exprés, s’exclou de l’abonament d’aquest 
Premi el període de gaudir de les vacances reglamentàries, atès que s’ha des·
tinat el seu hipotètic import teòric a la millora del mateix en els restants dies 
laborables de l’any.

aNNEx 5

Regulació de viatges i dietes nacionals
L’empleat tindrà dret a percebre les següents dietes en funció dels diferents su·

pòsits previstos a continuació:
a) 1 Dieta diària: 19 euros (indiferentment, esmorzar o sopar)
b) 2 Dietes diàries, si hi ha pernoctació aquest dia:  22 euros (esmorzar) i 22 

euros (sopar)
c) 2 Dietes diàries però sense pernoctar aquest dia: 26,67 euros total diari
d) Dieta diària: 8,00 euros per a esmorzar en els viatges amb pernoctació si 

aquest no està inclòs en la factura o plus de l’hotel.
A l’efecte d’import d’aquestes dietes, s’observaran les següents regles:
a) No s’adquirirà dret a dietes quan la localitat que es vagi a prestar servei even·

tualment resulti ser la de residència del treballador.
En qualsevol cas, per a percebre les dietes anteriorment detallades serà impres·

cindible la presentació d’un justificant que acrediti que s’ha produït un desplaçament 
a un municipi diferent al del centre de treball de l’empleat o del que constitueixi la 
seva residència (en cas de no coincidir amb el del centre de treball).

Igualment, en el supòsit b) anterior, haurà de justificar·se la pernoctació en 
municipi diferent al del centre de treball de l’empleat o del que constitueixi la seva 
residència (en cas de no coincidir amb el del centre de treball).

b) Es comptabilitzarà el temps transcorregut des de la sortida del Centre de treball 
o des de qualsevol altre lloc que l’empresa autoritzi (per exemple, domicili) fins a 
l’arribada de retorn al mateix, amb les següents puntualitzacions:

Si la sortida s’efectua després de les 15 o 22 hores, no haurà lloc a l’abonament 
de la dieta parcial d’esmorzar o sopar, respectivament.

Si el retorn té lloc abans de les 14 o 21 hores, no s’abonarà la dieta parcial d’es·
morzar o sopar, respectivament.

c) Quan resulti imprescindible efectuar menjars en el mitjà de transport (tren, 
avió, etc.) sense que el seu preu es trobi inclòs en el bitllet, s’abonaran les despeses 
produïdes, prèvia presentació del corresponent justificant, en substitució de la dieta 
parcial que correspongui.

d) Queden inclosos en el total de les dietes les petites despeses pròpies o invita·
cions d’escassa quantia, tals com cafès, refrescs, etc. No s’abonaran les quantitats 
que figurin en el capítol de atencions o varis del full de despeses de viatge que 
obeeixin a aquest tipus de despeses.
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e) En el cas d’invitacions, i quan aquestes tinguin lloc en ocasió d’un viatge, es 
distingiran 2 supòsits:

Si l’empleat és convidat a esmorzar o sopar per algun representant, client, proveï·
dor, etc. o fins i tot per altre empleat de la companyia, aquell haurà de fer·lo constar 
així en la seva fulla de Despeses de Viatge i no procedirà l’abonament de la dieta 
parcial corresponent.

Si l’empleat fos qui convida a alguna persona a esmorzar o sopar, seran abonades 
les despeses produïdes, prèvia aportació de comprovants i aprovació del motiu i 
import de la despesa per part del Director corresponent, indicant així mateix la 
persona o persones amb les quals s’ha tingut tal atenció.

3. Jornada laboral. Durant el viatge, la jornada laboral computable a l’efecte 
de retribució serà la normal, inclosa la recuperació si s’escau. Excepcionalment, 
podran abonar·se com hores extraordinàries les quals excedeixin de la jornada 
normal, inclosa si s’escau la pertinent recuperació, si corresponen a treball efectiu 
(de dilluns a divendres) o les realitzades en dissabte o diumenge, exclòs el temps 
de desplaçament.

4. Justificació de despeses de viatge. Si el viatge és de durada inferior a una 
setmana, dintre de les 48 hores següents a l’arribada haurà de presentar·se el cor·
responent full de despeses en el Servei de Control de Despeses de Viatge.

aNNEx 6

Crèdits per a habitatge

Article 1
Classe i destinació de l’habitatge

Els préstecs es concediran per a:
a) L’adquisició o construcció vivendes destinades a ser habitades per l’empleat 

i els familiars que amb ell convisquin regularment.
b) Rehabilitació de l’habitatge habitual de l’empleat i els familiars que amb ell 

convisquin regularment, sempre que el cost real superi els 3.000 euros. A aquests 
efectes, queden compresos tant els supòsits que, segons la normativa fiscal vigent 
a cada moment, contin amb la consideració de deducció per adquisició d’habitatge 
com les obres i/o reformes d’importància.

Article 2
Personal amb dret a sol·licitar préstecs

Tindran dret a sol·licitar de la Direcció de l’empresa un préstec per a adquirir/
construir un habitatge o rehabilitar·lo tots aquells empleats que duguin un mínim 
de 2 anys de serveis efectius a la mateixa. S’exceptuen els següents casos:

a) Propietaris o titulars de qualsevol dret que els permeti el gaudir d’habitatge situat 
en el terme municipal que radiqui el centre de treball on presten els seus serveis.

b) Personal sancionat per faltes greus o molt greus.
c) Empleats que hagin d’arribar a l’edat de jubilació abans del transcurs de 10 

anys des de la data de la petició.

Article 3
Quantia dels préstecs

Els préstecs per a la construcció o adquisició d’habitatges s’atorgaran en la quantia 
sol·licitada fins al límit que estableix el present Conveni col·lectiu.

Article 4
Termini d’amortització

La durada dels préstecs concedits per l’empresa serà de 10 anys i s’amortitzaran 
anualment a raó d’un 10%, la quantitat del qual podrà dividir·se en 12 mensualitats. 
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Els beneficiaris podran anticipar l’amortització en tot o en part quan ho estimin 
convenient.

Article 5
Interessos

La quantitat prestada per l’empresa reportarà un interès del 3% anual (tipus 
d’interès nominal o bancari), el qual serà satisfet per mensualitats.

Article 6
Forma d’amortització

Per a l’amortització del préstec, pagament d’interessos i, si s’escau, de les primes 
de les assegurances que tracta l’article 13 del present Reglament, l’empresa queda 
expressament autoritzada per l’empleat prestatari per retreure de les seves retribu·
cions salarials les quantitats necessàries.

Article 7
Tramitació

L’empleat interessat dirigirà sol·licitud escrita a la Direcció de l’empresa, exposant 
totes aquelles circumstàncies que estimi li facin creditor del préstec, conforme a 
les prescripcions d’aquest Reglament.

Article 9
Informació a subministrar

En la petició de préstec es farà constar el següent: Quantitat sol·licitada en con·
cepte de préstec; valor de l’habitatge que desitja adquirir, construir o rehabilitar; 
persones que van a habitar la vivenda; durada del préstec i garanties.

Per als supòsits de rehabilitació es detallarà el tipus de reforma realitzada ad·
juntant permís municipal d’obres així com la factura original que acrediti la seva 
efectiva realització.

Article 10
Prohibició genèrica

Queda prohibit a l’empleat prestatari arrendar, gravar i alienar l’habitatge abans 
de l’amortització del préstec.

Article 11
Garanties

L’empresa queda facultada per a obligar, si ho considera oportú, al prestatari a subs·
criure una pòlissa d’assegurança d’incendi, en la Companyia que ella estableixi.

A més podrà exigir una de les següents garanties:
a) Garantia personal del deutor o altres persones.
b) Que el prestatari subscrigui una pòlissa de vida, amb intervenció de l’empresa, 

en la qual s’estableixi el dret preferent d’aquesta per a cobrar la part del préstec no 
amortitzat, en cas de mort o incapacitat de l’assegurat.

c) Constituir hipoteca sobre la finca adquirida o construïda, que garanteixi la 
devolució del préstec, interessos i despeses.

Article 12
Garantia hipotecària

En el cas de cessament de les relacions laborals de l’empleat prestatari amb 
l’empresa, sigui quina sigui la seva causa, abans de la total amortització del 
préstec, aquell s’obliga a constituir hipoteca sobre l’habitatge, en garantia de la 
devolució del capital no amortitzat, interessos i despeses, si abans no l’hagués 
formalitzat.
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aNNEx 7

Prestacions complementàries durant la situació legal d’incapacitat temporal no 
derivada d’accident laboral o malaltia professional

A) En els casos d’incapacitat temporal no derivada d’accident laboral o malaltia 
professional, degudament acreditada per informe mèdic oficial de baixa expedit pels 
Serveis Mèdics de la Seguretat Social, l’empresa abonarà als empleats inclosos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni, des del primer dia de baixa i fins a la data d’alta 
o fins que es declari la invalidesa provisional o permanent, la diferència d’import 
entre la indemnització econòmica de la Seguretat Social i retribució neta que per 
a l’activitat normal pogués tenir assignada al seu respectiu grau de qualificació, 
referida a la jornada setmanal ordinària o la seva part proporcional corresponent, 
a exclusió de qualsevol altre concepte retributiu.

Per a la percepció de l’expressat complement, haurien de seguir·se inexcusable·
ment les següents normes:

1) La notificació de la situació d’incapacitat temporal haurà de fer·se al Depar·
tament de RRHH dintre de les 8 hores laborables següents a la no assistència al 
treball. Els casos especials d’incompliment forçós d’aquesta condició seran tinguts 
en compte.

2) El part mèdic oficial de baixa haurà d’obrar en poder del Departament de RRHH 
dintre del termini assenyalat en la norma anterior, o dintre dels 2 dies següents 
sempre que li hagi precedit la comunicació en la mateixa assenyalada.

3) No tindran validesa a aquest efecte les justificacions d’incapacitat esteses 
sobre volant o recepta mèdica particular. En tots els casos, únicament tindrà efecte 
el citat document oficial de baixa, la justificació del Servei Mèdic de l’empresa o la 
del facultatiu designat per aquesta.

4) Si la Direcció de l’empresa ho estimés convenient, el treballador en situació 
d’incapacitat haurà de sotmetre’s a examen del Servei Mèdic o facultatiu designat, 
sigui en el consultori de l’empresa o en el propi domicili del treballador.

5) L’empresa queda facultada per a designar la persona idònia al cas per a efec·
tuar les inspeccions que consideri oportunes, sense límit de nombre, a fi de veri·
ficar la realitat de la situació. Quan la inspecció domiciliària resulti d’impossible 
compliment per canvi no notificat de domicili del que consti en el Departament 
de Recursos Humans, el treballador perdrà automàticament el dret a les presents 
ajudes. És, per tant, responsabilitat del treballador l’actualització del seu domicili 
en el seu expedient personal mitjançant el lliurament a aquest Departament de la 
nota adequada, de la qual es justificarà rebuda.

6) El treballador que, durant la situació d’incapacitat, precisés (a criteri dels 
Serveis Mèdics de la Seguretat Social) tractament domiciliari, haurà de romandre 
en el seu domicili, tret que tingui que absentar·se del mateix justificadament. En 
aquest cas, haurà de deixar constància per escrit de l’adreça del consultori mèdic o 
practicant on hagi acudit i l’hora que calcula que estarà de retorn.

7) Durant la situació d’incapacitat, el treballador es veurà obligat a presentar 
en el Departament de Recursos Humans de l’empresa els corresponents parts de 
confirmació dintre del termini de 2 dies a partir de l’expedició dels mateixos pel 
facultatiu de la Seguretat Social.

8) Quan el Servei Mèdic de l’empresa o el facultatiu designat per aquesta estimin 
que no existeix impediment algun per a la reincorporació del treballador a l’activitat 
laboral, l’empresa deixarà d’abonar la indemnització complementària, sigui quina 
sigui la situació del treballador enfront la Seguretat Social.

9) En els casos que el Servei Mèdic de l’empresa o el facultatiu designat per 
aquesta estimin l’existència de malaltia simulada, no es justifiquin les absències 
comprovades pels visitants citats en la norma 5), o bé el treballador hagi incomplert 
o impedit l’observança de les presents normes, perdrà el dret a percebre l’ajuda 
econòmica establerta, sense perjudici de les mesures disciplinàries que poguessin 
haver·hi per l’expressada conducta. A aquests efectes, s’entendrà en tot cas que els 
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tràmits i requisits establerts per les disposicions legals reguladores de la Seguretat 
Social per a aquest tipus d’incapacitat són independents de l’aplicació de les pre·
sents normes.

B) L’import de la prestació complementària corresponent es portaran a terme 
per períodes de liquidació mensuals.

aNNEx 8

Reglament de promoció i ascensos
1. Principis generals
1.1. S’entendrà per promoció o ascens el canvi des d’un grau de valoració inferior 

a altre superior per alguna de les següents raons:
a) Per haver variat les funcions pròpies del lloc de treball en forma tal que sig·

nifiqui elevació del grau de valoració anteriorment assignat al lloc.
b) Per haver·se produït la creació d’un nou lloc de treball o la baixa de l’ocupant 

d’altre lloc ja existent, i calgui (segons el parer de la Direcció) cobrir la vacant.
En els casos exposats en aquest apartat b) la promoció s’efectuarà conforme a 

les següents normes:
1. El nomenament per a funcions de comandament o per a l’acompliment de llocs 

de confiança recaurà sempre sobre el personal que lliurement designi la Direcció 
de l’empresa.

Es consideraran llocs de confiança a aquests efectes, els quals s’especifiquen en 
la 1ª fulla annexa d’aquest Reglament, on s’assenyalen tots els llocs exclosos del 
sistema de promoció.

2. Tots els altres ascensos es realitzaran per concurs · oposició, basat en mèrits i 
proves, amb subjecció als criteris que s’estableixen en el present Reglament.

1.2. En aquells casos que la Direcció estimi que, en atenció a les necessitats o 
conveniències de l’organització i del servei, hagi de cobrir·se immediatament un 
lloc per no poder esperar a la realització dels diversos tràmits del concurs, la pròpia 
Direcció designarà al treballador que temporalment hagi d’ocupar el lloc fins a la 
resolució d’aquell.

1.3. Es considera que la formació, bàsica o específica, és un dels factors més 
importants amb vista a la promoció i a la consecució d’un grau de qualitat mes alt 
i eficàcia en el treball, pel que el personal quedarà obligat a participar en els cursos 
que es convoquin com antecedent exigible a determinades promocions.

2. Reglament de promoció
2.1. Requisits. Les condicions exigides per a participar en els concursos de 

promoció seran els següents:
a) Pertànyer a la plantilla de l’empresa, i no trobar·se vinculat per contracte 

d’interinitat o qualsevol altre de durada temporal que es pogués desnaturalitzar 
per la promoció interna (per exemple, contractes eventuals, en pràctiques quan la 
vacant no estigués relacionada amb la titulació que justifica dit contracte, etc.) o 
qualsevol altre tipus de contracte que, estant bonificat o subvencionat, pogués fer 
perdre a l’empresa tals beneficis.

Qui no compleixi aquesta exigència podran ser admesos excepcionalment al 
concurs sota les següents condicions: Que la Direcció de l’empresa, atesos el nivell 
de formació (titulacions acadèmiques, diplomes, certificacions d’aprofitament en 
cursos especialitzats, etc.) i l’historial professional dels demandants, accepti la 
sol·licitud, o

Que l’adjudicació de la plaça se supediti que, entre els participants que reuneixen 
els requisits establerts, cap hagi estat declarat apte pel tribunal qualificador.

b) Complir amb les restants condicions que s’assenyalin en les corresponents 
convocatòries. El personal format per l’empresa en tècniques específiques haurà 
de sol·licitar, en cada cas, autorització expressa a la Direcció per a participar en el 
concurs.
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2.2. Circumstàncies excloents. A més de la falta de qualsevol dels requisits 
anteriorment assenyalats, incapacitarà per a prendre part en un concurs qualsevol 
de les següents circumstàncies:

a) La falta d’aptitud psicofísica per a l’acompliment del lloc de treball, segons el 
parer del Servei Mèdic de l’empresa.

b) Trobar·se el treballador sol·licitant en situació d’excedència voluntària o forçosa, 
o en la d’invalidesa provisional, en la data de finalització del termini d’admissió 
de sol·licituds.

c) Haver obtingut resultat negatiu en altre concurs que s’hagi celebrat, per a la 
provisió d’una vacant anàloga, en els 12 mesos anteriors a la data de finalització 
del termini d’admissió de sol·licituds.

d) Haver estat sancionat per falta greu o molt greu en els 12 mesos anteriors a la 
data de finalització del termini d’admissió de sol·licituds.

2.3. Convocatòries. Quan resulti precís cobrir vacants i sense perjudici del previst 
referent a l’apartat 1.2., la Direcció publicarà en els taulers d’anuncis les normes 
a les quals haurà d’ajustar·se el concurs · oposició, mitjançant convocatòria en la 
qual constin els seus aspectes més importants; com, per exemple:

a) Denominació i definició sumaria de funcions del lloc de treball, amb indicació 
de la unitat organitzativa que correspongui.

b) Nombre de places a cobrir.
c) Grau de valoració del lloc de treball.
d) Graus de valoració d’origen exigibles en els candidats. S’admetran sol·licituds 

de candidats que ocupin llocs d’igual grau de valoració al de la convocatòria.
e) Aptituds psicofísiques exigides pel lloc.
f) Instrucció i experiència mínimes requerides.
g) Programa de matèries sobre les quals hauran de preparar les proves teòriques 

i pràctiques.
h) Forma, termini i lloc de presentació de les sol·licituds i òrgan al que tindran 

de ser dirigides.
i) Lloc, data i hora de celebració de les proves i composició del tribunal quali·

ficador.
 j) Condicions de trasllat, quan pugui ser coberta la vacant per personal d’altre 

centre de treball.
k) Període de formació, adaptació i consolidació requerit per a la definitiva 

consecució dels drets inherents a l’obtenció de la plaça.
2.4. Tribunal qualificador. El tribunal qualificador de cada centre de treball 

estarà compost per un moderador, amb vot de qualitat, nomenat per la Direcció, 
i per 4 membres, 2 d’aquests seran triats pel Comitè d’Empresa d’entre els seus 
components (un per cadascuna de les 2 candidatures més representades en el citat 
òrgan de representació unitària dels treballadors), i els altres 2 per la Direcció de 
l’empresa. Els representants del personal triats hauran de pertànyer al mateix grup 
professional al que correspongui la vacant i ostentar grau superior, o almenys igual, 
al del lloc objecte de concurs, si és possible.

2.5. Mèrits. Es tindran en compte i es valoraran adequadament les següents 
circumstàncies considerades com mèrits:

a) La formació bàsica reglada, que s’acreditarà mitjançant la presentació de les 
oportunes titulacions o certificacions acadèmiques, i l’adquirida internament en 
l’empresa mitjançant instrucció específica rebuda en ella amb aprofitament.

b) L’avaluació de l’acompliment, en l’empresa, de llocs de treball d’exigències 
professionals (coneixements i experiència) similars a les de la vacant a cobrir i de 
grau de valoració així mateix similar.

c) L’antiguitat en la companyia en un lloc d’igual grup professional i similar 
grau de valoració.

2.6. Proves. El concurs · oposició podrà constar dels següents tipus de proves:
a) Examen mèdic.
b) Proves psicotècniques.
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c) Examen de coneixements bàsics i específics.
d) Examen pràctic.
Els exàmens bàsics, específics i pràctics inclouran, si s’escau, les oportunes proves 

sobre seguretat i higiene en el treball.
Totes les proves estaran orientades a la selecció dels candidats amb vista a acon·

seguir una adaptació, el més adequada possible, al perfil professiogràfic obtingut 
en la valoració dels diversos factors que constitueixen la formació, els esforços i 
les responsabilitats que s’exigeixen per al correcte desenvolupament del lloc de 
treball a cobrir.

L’examen mèdic té per finalitat la comprovació de la capacitat psicofísica del 
candidat per a ocupar correctament les diferents funcions i tasques del lloc de 
treball.

Les proves psicotècniques tenen per objecte analitzar aspectes de personalitat, 
aptituds i altres característiques requerides pel perfil professiogràfic del lloc, utilitzant 
les tècniques adequades en cada cas (test, qüestionaris, entrevistes, etc.).

Els exàmens de coneixements bàsics tenen com a finalitat comprovar en els as·
pirants el nivell de formació que s’estima convenient per al correcte acompliment 
d’una professió o ofici determinats.

Els exàmens de coneixements específics serveixen per a avaluar en els candidats 
el nivell de coneixements de la professió o ofici que s’estima necessari per al lloc 
concret a ocupar.

L’examen pràctic té per finalitat comprovar el nivell concret d’eficàcia arribat en 
la realització d’unes tasques de característiques similars a les de la vacant a cobrir, 
valorant els factors de dimensionalitat, terminació o acabat, qualitat, velocitat 
d’execució, seguretat, etc.

La determinació dels programes i de les proves a realitzar pels candidats, així 
com la dels barems de qualificació mínims exigibles, seran en tot cas de l’exclusiva 
competència de la Direcció de l’empresa.

Pel que es refereix a l’actuació del Tribunal qualificador, aquest determinarà 
l’ordre de les proves, que s’ajustaran als programes de matèries assenyalades en la 
convocatòria i a les altres normes reguladores del concurs · oposició.

2.7. Avaluació de mèrit i proves. La qualificació dels mèrits i proves serà efec·
tuada pel tribunal, seguint els criteris i normes d’actuació que a continuació s’ex·
pressen:

a) L’examen mèdic es considerarà eliminatori. El Servei Mèdic de l’empresa 
emetrà dictamen de apte o no apte.

b) Les proves psicotècniques es consideraran així mateix eliminatòries. L’Àrea 
de Recursos Humans valorarà aquestes proves, de 0 a 100 punts.

c) Les proves de coneixements bàsics i específics i l’examen pràctic tindran 
també el caràcter d’eliminatoris.

L’Àrea de Recursos Humans els valorarà de 0 a 100 punts. Per a poder ser decla·
rats aptes, els concursants haurien d’obtenir més de 50 punts en cadascuna de les 
puntuacions previstes per a les proves psicotècniques, examen de coneixements 
bàsics, examen de coneixements específics, i examen pràctic.

Una vegada superats tots i cadascun dels exàmens i proves anteriors, el tribunal 
qualificador establirà la corresponent puntuació global d’aquells que els haguessin 
superat, ponderant els mèrits i els resultats de les proves conforme els barems que 
s’especifiquen en el segon full annex d’aquest Reglament.

La proposta del tribunal recaurà sobre aquells treballadors que hagin obtingut 
major puntuació global en el concurs, sempre que superin les condicions mínimes 
apuntades.

No obstant, s’estableixen les següents preferències per a l’adjudicació de plaça:
La qualificació de apte en el curs de formació corresponent, si hi sigues, donarà 

preferència, segons l’ordre de puntuació arribat en el mateix, per a la cobertura de 
les vacants que sorgeixin. Aquesta preferència serà en relació a altres candidats del 
concurs que hagin obtingut una similar puntuació global.
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La renúncia a ocupar una vacant situarà al treballador que ostenti aquest dret en 
l’últim lloc de l’ordre de preferència.

Aquest dret caducarà, en qualsevol cas, als 2 anys de la finalització del curs de 
formació realitzat.

La declaració de apte sense plaça en algun concurs · oposició d’iguals caracterís·
tiques al convocat donarà dret a ocupar la vacant en l’ordre de preferència marcada 
en el concurs; si haguessin transcorregut més de 2 anys caducarà aquest dret de 
preferència.

El personal que tingui reconeguda una situació de capacitat disminuïda pel 
procediment establert a aquest efecte en l’empresa, ocuparà les vacants tretes a 
concurs amb preferència a altres candidats que hagin obtingut millor puntuació 
global, sempre que hagi superat els mínims exigits en el concurs.

El tribunal qualificador aixecarà acta en la qual figurin els resultats globals ob·
tinguts per cada candidat i l’ordre de preferència que es considerin idonis, o si la 
vacant ha de ser considerada deserta.

2.8. Adjudicació de places. Una vegada designats per la Direcció els candidats 
seleccionats a proposta del tribunal, aquests haurien d’ocupar el nou lloc dintre dels 
terminis màxims que a continuació es detallen:

Llocs de graus del 1 al 5: 3 mesos
Amb efectes a partir de la data d’incorporació al nou lloc de treball, s’iniciarà 

el còmput del període de formació, adaptació i consolidació de drets inherents a 
l’adjudicació de la vacant.

Les situacions d’inactivitat del treballador per qualsevol causa interrompran els 
períodes de formació, adaptació i consolidació de referència, que es consideraran 
íntegrament exigibles i de treball efectiu en el lloc.

Durant l’expressat període de formació, adaptació i consolidació (que, a aquests 
efectes, s’estableix que la seva durada serà equivalent al període d’experiència mí·
nim valorat en la qualificació del lloc de treball que es va a ocupar), el treballador 
seguirà percebent la remuneració corresponent a la seva anterior situació i, previ 
informes trimestrals del comandament (que es realitzaran en tot cas) sobre evolució 
favorable en la seva adaptació al nou lloc i sense que això signifiqui consolidació 
de noves retribucions o graus, s’aplicaran diferències salarials d’aproximació pro·
gressiva al nou lloc.

Transcorregut el període total de formació, adaptació i consolidació i superada 
la prova a criteri del superior jeràrquic corresponent, el treballador percebrà la 
retribució assignada al grau de valoració del nou lloc.

En el cas que no se superi per l’interessat l’esmentat període de prova amb base 
en l’informe final emès referent al respecte pel seu superior jeràrquic, la Direcció 
podrà destinar al treballador al seu lloc d’origen o a un altre de valoració equivalent, 
informant d’això al Tribunal. En aquest supòsit, el candidat que hagi de substituir·lo 
en la plaça posada a concurs serà el qual li seguís en l’ordre de preferència o puntu·
ació, que passarà a iniciar un idèntic període de formació, adaptació i consolidació 
en el moment de la seva incorporació al nou lloc de treball.

Amb la finalitat de que el substitut del que promociona conegui la seva situació, 
se li farà saber que, en tant no consolidi el seu nou lloc l’antic titular, la substitució 
tindrà caràcter d’interinitat. Durant aquesta situació d’interinitat, el substitut man·
tindrà la seva retribució d’origen i, previ informes trimestrals del comandament 
(que es realitzaran en tot cas) sobre evolució favorable en la seva adaptació al nou 
lloc i sense que això signifiqui consolidació de noves retribucions o graus, s’apli·
caran diferències salarials d’aproximació progressiva al nou lloc; si bé el temps de 
la suplència provisional li serà computat com de formació, adaptació i consolidació 
per al cas que, treta a concurs la plaça interinament coberta, li correspongués en 
el concurs.

En cap cas la consolidació dels drets derivats de l’obtenció de plaça en un concurs 
· oposició podrà afectar en perjudici de les facultats de l’empresa en matèria de 
mobilitat funcional del treballador.
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2.9. Procediment
2.9.1. Quan resulti precís cobrir vacants corresponents a llocs de treball de nova 

creació o a uns altres ja existents que el titular hagi causat baixa, la Direcció publicarà 
en els taulells d’anuncis del centre de treball les normes que haurà d’acomodar·se 
la selecció interna de candidats, mitjançant convocatòria que compleixi amb els 
requisits previstos en l’apartat 2.3.

Les convocatòries seran publicades amb una antelació no inferior a 30 dies pel 
que fa a les dates de celebració de les proves corresponents.

2.9.2. Les sol·licituds per a participar en els cursos de formació o en els concursos 
· oposició haurien d’ajustar·se a la forma, terminis i altres requisits que s’assenyalin 
en les respectives convocatòries.

Qui es considerin en situació d’ostentar dret preferent per l’ocupació de les vacants 
o respecte a l’ordre de puntuació en el concurs, conforme a l’establert en l’apartat 
2.7., haurien de posar·ho en coneixement de l’òrgan administratiu assenyalat en la 
convocatòria, acreditant·ho suficientment i ajustant·se als terminis en la mateixa 
establerts.

Els errors de fet que poguessin advertir·se en les sol·licituds podran resoldre’s en 
qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats.

En el cas de defecte de la sol·licitud, es requerirà al sol·licitant que, en el termini 
de 3 dies hàbils, resolgui la falta o acompanyi els documents preceptius, advertint·li 
que, de no fer·lo, s’arxivarà la seva sol·licitud sense més tràmit.

2.9.3. Transcorregut el termini de presentació de les sol·licituds, la Direcció 
publicarà en els taulells d’anuncis del Centre de treball la llista provisional d’ad·
mesos i exclosos.

2.9.4. Contra les llistes provisionals podran els interessats interposar, en el 
termini de 5 dies hàbils a partir del següent a la seva publicació, la reclamació que 
estimessin pertinent.

2.9.5. Les reclamacions seran acceptades o rebutjades mitjançant resolució de la 
Direcció en la qual s’aprova la llista definitiva i que, a la vegada, serà comunicada 
al tribunal.

2.9.6. El programa de proves que haurà de regir el sistema selectiu del concurs 
· oposició serà el que es publiqui en la corresponent convocatòria.

2.9.7. No podrà excedir de 2 mesos el temps comprès entre la publicació de la 
convocatòria i el l’inici dels exercicis.

2.9.8. El tribunal qualificador, una vegada constituït, acordarà la data, hora i 
lloc que hagin de celebrar·se les diferents proves selectives, el que es publicarà en 
els taulells d’anuncis del centre de treball afectat amb una antelació no inferior a 7 
dies. S’efectuarà una única crida.

2.9.9. Si, en qualsevol moment del procés de selecció, arribés al coneixement del 
tribunal que algun dels aspirants manca dels requisits exigits en la convocatòria, es 
procedirà a la seva exclusió, prèvia audiència de l’interessat. Igualment, si durant la 
realització de les proves el tribunal observés conducta irregular d’algun concursant, 
es procedirà a la seva exclusió immediata, quedant desqualificat.

2.9.10. El tribunal qualificador podrà requerir en qualsevol moment als opositors 
perquè acreditin la seva identitat, mitjançant el lliurament del corresponent DNI 
o carnet d’empresa.

2.9.11. El tribunal qualificarà globalment els mèrits i les proves conforme a l’as·
senyalat en l’apartat 2.7. i als criteris i barems que s’especifiquen en la segona fulla 
annexa d’aquest Reglament, aixecant l’oportuna acta en la qual constarà la relació 
d’aprovats per estricte ordre de puntuació.

El tribunal aixecarà aquesta acta a la Direcció de l’empresa a fi de que per aquesta 
es puguin realitzar els oportuns nomenaments.

2.9.12. La Direcció publicarà en els taulells d’anuncis els nomenaments corres·
ponents.

2.9.13. En els terminis previstos en l’apartat 2.8. a partir de la publicació dels 
respectius nomenaments, els interessats tindran que ocupar els seus nous llocs de 
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treball. Per raons molt justificades, podrà la Direcció concedir una pròrroga del 
termini establert, que no podrà excedir de la meitat d’aquest, sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers.

2.9.14. Contra la decisió final de la Direcció, els interessats que es considerin 
perjudicats podran presentar l’oportuna reclamació, en el termini de 10 dies hàbils 
següents a la publicació dels nomenaments, al·legant les raons que estimin perti·
nents. la Direcció disposarà d’un termini d’altres 10 dies, així mateix hàbils, per 
a pronunciar·se sobre aquestes reclamacions, transcorregut el qual sense obtenir 
resposta o sent aquesta desfavorable, quedarà en llibertat l’interessat per a interposar 
l’oportuna acció davant la Jurisdicció laboral competent.

2.9.15. Si el concurs fos declarat desert pel tribunal, per no haver superat cap 
dels aspirants els mínims establerts o per no haver·se presentat cap treballador a les 
proves, la Direcció podrà cobrir les vacants per lliure designació o per reclutament 
extern.

El mateix podrà fer en el cas que no es pogués cobrir per aquest procediment la 
totalitat de les places vacants.

2.9.16 Els membres del Tribunal qualificador disposaran, per a la seva consulta, 
els antecedents i documentació referida a l’expedient del concurs · oposició, així 
com de les dades i documents que hagi utilitzat l’Àrea de Recursos Humans per a 
l’avaluació parcial dels mèrits i exàmens.

pRIMER fULL aNNEx

Reglamentació de promoció i ascensos

Llocs de lliure designació
(exclosos del sistema de promoció)

Queda expressament exclòs del sistema de promoció i ascensos tot el personal 
no inclòs en l’àmbit personal d’aplicació del Conveni i, dintre del possible àmbit 
d’aquest, els següents llocs de treball:

a) Els quals s’assenyalen en l’apartat 1.1.a) d’aquest Reglament.
b) Per exercici de comandament:
Els comandaments, a qualsevol nivell.
c) Per acompliment de càrrec o llocs de confiança:
Compradors.
Sales Performance Managers (Caps de districte)
Personal de Relacions Públiques
Personal de Recursos Humans
Personal de Presidència, Managing Director,
Secretaris/es de la Direcció

SEgON fULL aNNEx

Reglament de promoció i ascensos

Barems de puntuació i ponderació

1. Per a l’avaluació de mèrits:
a) Formació:
Bàsica reglada: de 0 a 10 punts
Específica interna: de 0 a 15 punts.
b) Avaluació de l’acompliment, en l’empresa, de llocs del mateix grup professional 

i de valoració similar: de 0 a 20 punts.
Coeficients correctors de grau similar (a aplicar sobre la puntuació d’aquest 

apartat):
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Identitat de grau: valor 1
Un grau menys: valor 0,9
Dos graus menys: valor 0,8
Tres graus menys: valor 0,7
c) Antiguitat
En l’empresa: de 0 a 5 punts (1 punt per cada 2 anys o fracció, amb el límit de 

5 punts)
En lloc del mateix grup professional i de grau de valoració similar, amb els ma·

teixos coeficients correctors · anteriors en funció de la similitud de grau: de 0 a 10 
punts (1 punt per cada any, amb el límit de 10 punts)

2. Per a l’avaluació de proves i exàmens:
a) Prova de coneixements bàsics: de 0 a 10 punts
b) Prova de coneixements específics:
Teòrics: de 0 a 15 punts
Pràctics: de 0 a 15 punts

apèNDIx 1.1

Reglament de la Comissió Mixta Paritària de valoració de llocs de treball

1. Comissió de qualificació

1.1. Funcions
La Comissió té com funció fonamental la valoració:
–dels llocs de treball de nova creació.
–dels llocs de treball on es produeixen modificacions de tipus tècnic.
–dels llocs de treball que siguin objecte de disconformitat.
L’actuació de la comissió té caràcter purament consultiu. Les seves propostes es 

sotmetran a la Direcció de Recursos Humans, que decidirà en últim recurs dintre 
de la companyia.

L’objecte dels treballs d’aquesta Comissió, consisteix a determinar per als llocs 
a qualificar el grau de cada factor que intervé en la valoració del lloc. Utilitza per a 
aquesta finalitat, el manual de qualificació de llocs de treball que li ha estat lliurat 
per la Direcció de Recursos Humans.

La comissió aprova el grau atribuït al lloc que resulta dels càlculs efectuats per la Di·
recció de Recursos Humans sobre la base dels graus predeterminats en el manual.

1.2. Composició
És una comissió mixta composta per:
–representants de la Direcció.
–representants del Comitè d’Empresa.

Representants de la Direcció:
–un representant fix de la Direcció de Recursos Humans
–un representant fix especialitzat en organització administrativa.
–el cap de secció, servei o departament, segons el lloc a qualificar, actuant com 

assessor.
Representants del Comitè d’Empresa:

–un membre fix delegat pel Comitè d’Empresa en representació del grup d’em·
pleats.

–un membre fix delegat pel Comitè d’Empresa com representant del grup d’em·
pleats.

–un representant del grup que es tracti, segons el lloc a qualificar, actuant com 
assessor.

–Un coordinador designat per mutu acord entre la Direcció i el Comitè d’Em·
presa, disposarà de veu sense vot dintre de la Comissió. Fonamentalment estarà 
encarregat de:
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–analitzar i coordinar les actuacions de la Comissió.
–assegurar l’enllaç entre la Comissió i els diferents departaments.

1.5. Formació
Els components de la comissió seran degudament instruïts en les tècniques de 

valoració de llocs de treball, a fi d’actuar de forma correcta a l’iniciar les tasques 
de qualificació.

1.6. Observacions
Els llocs valorats, després de l’acord de la Direcció de Recursos Humans, sorgirà 

efectes econòmics al inici del següent període de remuneració.
No s’admetran noves reclamacions sobre llocs que hagin estat anteriorment sot·

mesos al judici de la Comissió, tret que les condicions del lloc hagin variat.

(08.330.133)

*
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DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

ORDRE
ASC/567/2008, de 5 de novembre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió 
de subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball per a joves 
que es facin a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya atribueix al Departament d’Acció Social i Ciutadania les competèn·
cies en matèria de polítiques de joventut. Així mateix, el Decret 572/2006, de 19 de 
desembre, de reestructuració parcial del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
preveu com a òrgan d’aquest la Secretaria de Joventut amb les funcions, entre d’al·
tres, d’impulsar i fer el seguiment del Pla nacional de joventut.

El Pla nacional de joventut de Catalunya, amb la seva revisió estratègica apro·
vada el 25 d’octubre de 2005, és una eina per a la població jove del nostre país que 
permet afavorir els processos d’emancipació de les persones joves i fomentar la 
seva participació en la construcció del seu propi projecte de vida. En aquest sentit, 
aquest Pla és el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques 
de joventut i incorpora tres grans projectes: el Projecte Govern, que és el conjunt 
d’actuacions en matèria de joventut que du a terme la Generalitat de Catalunya 
amb criteris d’integralitat; el Projecte Territori, que és el conjunt d’actuacions en 
matèria de joventut que porten a terme les administracions locals a Catalunya, i 
el Projecte Jove, que és el conjunt d’actuacions que porta a terme el teixit social 
juvenil, especialment el teixit associatiu juvenil.

Les subvencions regulades en aquesta Ordre van adreçades al Projecte Jove 
del Pla nacional de joventut, i la seva finalitat és el foment de l’associacionisme 
juvenil i de la participació de la joventut en la societat, complint així amb un dels 
principis rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en concret el contingut 
en l’article 40.4.

Així mateix, el canvi d’adscripció de les polítiques de Joventut al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, la necessitat de simplificar la tipologia de subvencions 
que convoca la Secretaria de Joventut i la voluntat d’assolir una major eficàcia i 
eficiència en l’exercici de l’activitat de foment de l’associacionisme juvenil i de les 
entitats prestadores de serveis d’aquest sector de la població, fan necessari una 
modificació de les bases reguladores fins ara existents.

D’acord amb el que preveu el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, amb el que 
preveuen els preceptes bàsics de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i del seu reglament, aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

ORDENO:

Article 1
1.1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats 

per al foment i la promoció de camps de treball per a joves que es facin a Catalunya, 
les quals figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

1.2 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per al 
foment i la promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya, 
dins l’exercici 2009.

Article 2
Les aplicacions pressupostàries a les quals s’han d’imputar aquestes subvencions 

i les quantitats destinades són:



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.2009 6299

Disposicions

2.1 Per atendre les sol·licituds de subvencions a entitats per al foment i promoció 
de camps de treball a Catalunya per a joves residents a Catalunya s’autoritzen des·
peses amb càrrec a les partides D/481000100/3210 i D/482000100/3210 del Centre 
Gestor BE09 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2009. La 
quantia màxima inicial disponible és de 63.472,20 euros.

2.2 Per atendre les sol·licituds de subvencions a entitats per al foment i promo·
ció de camps de treball d’intercanvi de places amb altres entitats organitzadores 
de camps de treball de fora de Catalunya, s’autoritzen despeses amb càrrec a les 
partides D/481000100/3210 i D/482000100/3210 del Centre Gestor BE09 dels pres·
supostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2009. La quantia màxima inicial 
disponible és de 80.928,65 euros.

2.3 Els crèdits inicials disponibles indicats als apartats anteriors es poden 
modificar amb subjecció a la normativa vigent.

Article 3
3.1 L’import de les subvencions d’aquesta convocatòria és d’una quantitat 

màxima per plaça i sempre que la quota d’inscripció dels camps de treball per als 
quals es demana subvenció no superin els límits establerts a l’article 4.

3.2 Sens perjudici de l’establert a l’article 4 les quantitats màximes per plaça 
que determinen l’import de la subvenció són:

Per a la realització de camps de treball a Catalunya per a joves residents a Catalunya 
l’import de la subvenció és d’un màxim de 6,49 euros per plaça i dia, fins a un màxim 
de 97,35 euros per plaça.

Per a la realització de camps de treball d’intercanvi de places amb altres entitats 
organitzadores de camps de treball de fora de Catalunya l’import de la subvenció 
és de:

Fins a 201,85 euros per cada plaça, per als camps d’intercanvi amb entitats orga·
nitzadores de camps de treball de la resta de l’estat espanyol.

Fins a 171,05 euros per cada plaça, per als camps d’intercanvi amb entitats orga·
nitzadores de camps de treball de fora de l’Estat espanyol.

Article 4
D’acord amb l’apartat anterior i amb el criteri de valoració establert a la base 8 de 

l’Annex 1 d’aquesta Ordre, a banda de la quantitat subvencionada per la Secretaria 
de Joventut les persones participants catalanes han de fer efectiva, amb la finalitat 
de contribuir a les despeses de realització dels camps de treball, les quantitats que 
es determinen a continuació:

Per a la realització de camps de treball de camps de treball a Catalunya per a joves 
residents a Catalunya una quota de fins a un màxim de 12,10 euros per plaça i dia.

Per a la realització de camps de treball d’intercanvi de places amb altres entitats 
organitzadores de camps de treball de fora de Catalunya:

Una quota de 72,00 euros per plaça en els camps d’intercanvi amb entitats orga·
nitzadores de camps de treball de la resta de l’estat espanyol.

Una quota de 109,00 euros per plaça en els camps d’intercanvi amb entitats or·
ganitzadores de camps de treball de fora de l’estat espanyol.

Article 5
El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes subvencions és de 15 dies 

hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Article 6
6.1 La tramitació dels expedients correspon a la Secretaria de Joventut i la 

resolució a la persona titular d’aquesta Secretaria.
6.2 El termini màxim per emetre i resoldre la resolució és de quatre mesos a 

comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds.
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6.3 Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la sol·licitud de conformitat amb l’article 94.1, regla tercera, 
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, amb relació a l’article 3 de la Llei 23/2002, 
de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el 
règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació.

Article 7
Les resolucions que finalitzen els procediments de subvenció es fan públiques al 

tauler d’anuncis de la Secretaria de Joventut, al de les coordinacions territorials de 
Joventut, a la web de la Secretaria de Joventut i a la web del DASC. Paral·lelament, 
s’ha de comunicar a les persones interessades per correu certificat si la sol·licitud 
ha estat acceptada o no.

Als efectes de publicitat complementària es publicaran en el DOGC les subven·
cions concedides de més de 3.000,00 euros.

Article 8
Contra les resolucions que posen fi als procediments de sol·licitud de subvenció 

objecte d’aquesta convocatòria, que no exhaureixen la via administrativa, les per·
sones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat 
l’acte o davant la persona titular del Departament d’Acció Social i Ciutadania en un 
termini d’un mes des de l’endemà de la data en què es fan públiques, en els termes 
que estableixen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
pertinent.

DISpOSICIÓ DEROgaTòRIa

Aquesta Ordre deroga l’Ordre PRE/4/2006, de 4 de gener, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats per al foment i la 
promoció de camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

DISpOSICIÓ fINaL

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós ad·
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la publicació, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 5 de novembre de 2008

CaRME CapDEvILa I paLaU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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aNNEx 1

Bases reguladores

—1 Objecte
1.1 L’objecte de les subvencions que es regeixen per aquestes bases és el foment 

i la promoció de camps de treball per a joves que es facin a Catalunya com a instru·
ment que facilita la integració de les persones joves en la societat i que promociona 
l’associacionisme juvenil.

1.2 Els requisits i característiques específiques dels camps de treball que poden aco·
llir·se a aquestes subvencions es determinen ens els annexos 2 i 3 d’aquests bases.

1.3 Els camps de treball subvencionats han de complir el que estableix el Decret 
137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys i la resta de normatives vigents que els afectin.

1.4 Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions que els 
subjectes sol·licitants hagin demanat per a la mateix finalitat.

—2 Període
Les activitats objecte d’aquestes subvencions s’han de realitzar entre el 23 de 

juny i el 14 de setembre de l’any de la convocatòria.

—3 Destinataris
3.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats inscrites al Cens de la 

Secretaria de Joventut.
3.2 En tot cas, les entitats sol·licitants han d’estar al corrent del pagament de 

les obligacions per reintegrament de subvencions.
3.3 Abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud d’aquestes 

subvencions, les entitats sol·licitants han de tenir actualitzada, als arxius de la Se·
cretaria de Joventut, la documentació vinculada a la inscripció al Cens General de 
la Secretaria de Joventut especificada a la base 6.4 d’aquest annex.

—4 Quantia
La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions i l’aplicació pressupostària 

a la qual s’ha d’imputar es determina a la convocatòria pública corresponent.

—5 Sol·licituds
5.1 Les sol·licituds per concórrer a cada subvenció s’adreçaran a la persona 

titular de la Secretaria de Joventut i s’han de formalitzar en formularis normalitzats 
que es poden obtenir a la seu de la Secretaria de Joventut, a les seves coordinacions 
territorials o a la pàgina web:

http://www.gencat.cat/joventut/ajuts.
Les sol·licituds degudament emplenades han de complir els requisits documentals 

establerts a la base 6 d’aquest annex i es poden presentar al registre de la seu central 
d’aquesta Secretaria, carrer de Calàbria, 147, 08015 Barcelona, a les seves coordi·
nacions territorials, o bé en qualsevol de les oficines i registres que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

5.2 El termini de presentació de sol·licituds es fixarà a la convocatòria anual 
corresponent.

5.3 La persona que signi l’imprès ha de ser qui tingui la representació legal 
de l’entitat o, a manca d’això, la persona que tingui els poders corresponents i que 
també estigui acreditada documentalment com a tal al Cens General de la Secre·
taria de Joventut.

5.4 La presentació d’aquestes sol·licitud significa la plena acceptació d’aquestes 
bases.

—6 Documentació:
6.1 A més de les dades de filiació de la persona sol·licitant, el formulari oficial 

de sol·licitud contindrà com a mínim els següents apartats:
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a) Descripció del camp de treball, indicant, com a mínim, els aspectes descrits 
com a criteris d’adjudicació a la base 8 d’aquest annex, així com els objectius, el 
lloc, les dates, el programa i el projecte tècnic a desenvolupar durant el camp.

b) La durada del camp de treball, amb indicació de les dates en què es portarà 
a terme.

c) El nombre de places obertes que ofereix en cada camp de treball i la previsió 
de participació de les persones joves amb problemes de mobilitat reduïda.

d) Descripció de l’equip de persones responsables del camp de treball amb els 
noms, cognoms i titulació, així com les seves funcions previstes per al desenvolu·
pament del camp.

e) Entitats o institucions col·laboradores i explicació del tipus de col·laboració.
f) Pressupost detallat dels ingressos i les despeses del camp de treball incloent 

necessàriament:
Les quotes d’inscripció dels i les joves.
L’aportació que es demana a la Secretaria de Joventut (l’import màxim del qual 

serà el que s’estableix en l’apartat 2 de cada annex).
Les ajudes i subvencions d’altres entitats o organismes.
g) Programació d’activitats complementàries i d’oci que promoguin la convi·

vència, la participació no vinculada als rols de gènere, el coneixement de la cultura 
de l’entorn entre les persones participants i que evitin i corregeixin els estereotips 
sexistes i les discriminacions que d’ells se’n derivin.

h) Fitxa resum del camp de treball.
6.2 Al formulari de sol·licitud caldrà annexar necessàriament un croquis detallat 

d’accés al camp de treball i a l’allotjament en el camp de treball. Si l’entitat sol·licitant 
ho considera convenient, també podrà annexar allò que cregui necessari per ampliar 
la informació del projecte (fotografies, reculls de premsa, cartografia, etc.).

6.3 El formulari oficial de sol·licitud contindrà, també, les declaracions res·
ponsables i autoritzacions següents, que es consideren efectives en el moment de 
signar la sol·licitud:

a) Declaració de si han demanat o han obtingut altres ajuts per a la mateixa 
finalitat i volum d’aquest finançament.

b) Declaració responsable de no trobar·se en cap dels supòsits de prohibició per 
beneficiar·se de la subvenció previstes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) En cas d’entitats amb més de 50 persones treballadores, declaració respon·
sable de donar compliment, si s’escau, de l’obligació que estableix l’article 38.1 de 
la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de les persones amb minusvàlia, 
o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l’aplicació de les mesures alternatives 
de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva. En cas d’entitats 
de menys de 50 persones treballadores les entitats han d’emplenar la declaració, 
inclosa a l’imprès de sol·licitud, conforme tenen un nombre inferior a 50 persones 
treballadores o no en tenen.

d) Declaració responsable de donar compliment dels requisits establerts als 
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les obligacions 
tributàries amb l’Administració de l’Estat i de la Generalitat, així com d’es·
tar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. La signatura de la 
sol·licitud de la subvenció per la part de la persona titular de la representació 
legal implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat per a la funció 
de la comprovació de les dades corresponents, llevat que aquesta autorització 
es denegui expressament a l’imprès de sol·licitud. En el supòsit de denegació 
abans esmentat, l’entitat sol·licitant restarà obligada a adjuntar a l’imprès de 
sol·licitud les certificacions acreditatives d’estar al corrent d’aquestes obliga·
cions i en concret:

Certificat expedit per l’Agència Tributària, d’estar al corrent del compliment de 
les obligacions fiscals i tributàries amb l’Estat.
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Certificat expedit per l’Agència Tributària de Catalunya, d’estar al corrent del 
compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat.

Certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, d’estar al 
corrent de compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

6.4 L’imprès de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la 
Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors o creditores particulars de 
la Generalitat. Si l’entitat sol·licitant no presenta aquest imprès, la Secretaria de 
Joventut ingressarà la subvenció al darrer compte corrent al qual l’associació va 
rebre l’ingrés d’una subvenció de la Secretaria de Joventut.

6.5 Igualment, les entitats sol·licitants, amb anterioritat a la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds per aquestes subvencions, han de tenir actu·
alitzada als arxius de la Secretaria de Joventut, la següent documentació vinculada 
al Cens General de la Secretaria de Joventut:

a) Estatuts de l’entitat.
b) NIF de l’entitat.
c) Documentació de nomenament de la persona titular de la representació legal 

de l’associació o entitat.
d) DNI de la persona titular de la representació legal de l’entitat.
e) Si escau, atorgament de poders de representació de la persona corresponent 

i el seu DNI.
f) En el cas de les seccions juvenils, també DNI i documentació de nomenament 

de la persona responsable de la secció juvenil.
Les dades personals facilitades per les entitats sol·licitants es presentaran desa·

gregades per sexes, i entraran a formar part del fitxer automatitzat Sol·licitants de 
subvencions que convoca la Secretaria de Joventut regulat a l’Ordre PRE/546/2006, 
de 13 de novembre, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter 
personal en l’àmbit del Departament de la Presidència. Aquest fitxer compleix amb 
les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat 
de la recollida i tractament de dades és la gestió administrativa de les subvencions 
que convoca la Secretaria de Joventut, així com la seva explotació estadística, es·
tudis científics i informes d’impacte de gènere. A tal efecte se cediran les dades a 
institucions i organismes de caràcter oficial i administracions públiques d’acord amb 
la normativa vigent sobre aquesta matèria i, respectant, en tot cas, la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre. L’òrgan administratiu responsable és la Secretaria de 
Joventut.

6.6 No cal presentar la documentació que ja és a la Secretaria de Joventut o a 
qualsevol altre òrgan de l’Administració de la Generalitat, sempre que no hagin 
transcorregut més de cinc anys des de la presentació, que no hi hagi cap modifica·
ció i que hagi estat admesa com a vàlida. En aquest supòsit, la persona sol·licitant 
ha d’especificar per escrit la data i l’òrgan on varen ser presentats i el procediment 
a què corresponen. No és d’aplicació aquesta apartat quan siguin documents que 
s’hagin d’actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats amb posterioritat 
a la presentació a la Generalitat.

—7 Procediment, avaluació i resolució
7.1 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 

competitiva i s’ha de resoldre en un termini de 4 mesos des de la data de publicació 
de la convocatòria.

7.2 La persona titular de la Subdirecció General de Joventut designa i presideix 
la junta d’avaluació que ha d’estar formada per ella mateixa i altres 4 persones de 
la Secretaria de Joventut, que actuen com a vocals. El secretari general designarà 
dues persones més en representació de les diferents unitats del Departament d’Ac·
ció Social i Ciutadania. Les persones membres de la Junta d’Avaluació han de ser 
funcionàries de carrera o càrrecs investits d’autoritat.

La Junta d’Avaluació presentarà una composició paritària entre homes i dones.
El funcionament de la junta d’avaluació es regeix pels articles 27 a 34 de la Llei 
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13/1989, de 14 de desembre, i, parcialment, pels articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.

7.3 La junta d’avaluació ha d’examinar, puntuar i avaluar les sol·licituds, eme·
tre’n un informe, d’acord amb els criteris que es determinen en la base 8 i l’ha de 
remetre a la persona titular de la Subdirecció General de Joventut.

La quantitat a assignar a cada camp de treball subvencionat s’establirà mitjançant el 
càlcul que es determina en els sengles apartats 3 dels annexos 2 i 3 d’aquestes bases.

La junta d’avaluació subvencionarà els camps de treball consecutivament per 
ordre de puntuació començant pel més ben puntuat fins a esgotar el pressupost 
disponible.

7.4 La persona titular de la Secretaria de Joventut és la competent per resoldre, 
prèvia proposta de la persona titular de la Subdirecció General de Joventut.

7.5 L’òrgan concedent pot revisar les subvencions ja atorgades i modificar·ne 
la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions existents en el mo·
ment de la concessió o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts, sens perjudici que, 
en el supòsit que la suma d’ajuts superi el cost del projecte, operi automàticament 
la reducció de la subvenció o, si escau, la revocació total o parcial, d’acord amb la 
normativa aplicable.

7.6 En cas de canvis que, dins la mateixa finalitat, es puguin produir en la 
destinació de la subvenció, aquests no es poden sol·licitar un cop transcorregut el 
termini de 3 mesos des de la publicació de la resolució de concessió. Els canvis han 
de ser expressament autoritzats per la persona titular de la Secretaria de Joventut 
en el termini de 45 dies naturals des de la presentació de la sol·licitud previ informe 
de la Coordinació Territorial de Joventut corresponent. Aquests canvis s’accepten 
només de forma excepcional. La persona titular de la Secretaria de Joventut els 
pren en consideració i resol el manteniment o insta la revocació total o parcial 
de la subvenció atorgada, amb l’obligació de retornar els imports rebuts, més els 
interessos legalment establerts, si escau.

7.7 La resolució que finalitzi el procediment de sol·licitud de subvenció es farà 
pública al tauler d’anuncis de la Secretaria de Joventut, al de les seves coordinacions 
territorials i al lloc web de la Secretaria de Joventut. Paral·lelament, es comunicarà 
a les persones interessades per correu certificat, amb justificant de recepció si la 
seva sol·licitud ha estat acceptada o no. Contra aquesta resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes des 
de l’endemà de la data en què es fa públic. La persona interessada ha d’interposar 
aquest recurs davant l’òrgan que ha dictat l’acte o davant la persona titular del 
departament competent en matèria de joventut, en els termes que estableixen els 
articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici 
de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

En cas de produir·se la desestimació de la sol·licitud per silenci, cosa que no 
exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs 
d’alçada davant el mateix òrgan que l’havia d’haver resolt i notificat expressament 
o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut en un 
termini no superior a tres mesos comptat des de l’endemà del dia en què s’hauria 
d’haver produït la notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que 
es consideri pertinent.

7.8 Als efectes de publicitat complementària es publicaran al DOGC les sub·
vencions concedides de més de 3.000,00 euros.

—8 Criteris d’avaluació
Els criteris d’adjudicació d’aquestes subvencions que ha de tenir en compte la 

junta esmentada en el punt 7.3 d’aquest annex es valoraran fins un màxim de 100 
punts distribuïts en els criteris i puntuacions parcials següents:
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a) La qualitat del projecte (objectius, programa i metodologia), fins un màxim 
d’11 punts.

b) La viabilitat econòmica i pressupost ajustat, fins un màxim de 10 punts.
c) L’interés social del projecte, fins un màxim de 7 punts.
d) La participació en l’organització de les persones joves del municipi i de la 

comarca on es realitzi el camp de treball, fins un màxim de 3 punts.
e) La implicació d’associacions i col·lectius de joves del municipi on es realitza 

l’activitat, fins un màxim de 3 punts.
f) La implicació de les institucions públiques locals i d’altres entitats, fins un 

màxim de 3 punts.
g) La possibilitat de participació de les persones joves amb discapacitats i altres 

joves amb menys oportunitats, fins un màxim de 8 punts.
h) La gestió mediambiental dins el programa, fins un màxim de 5 punts.
i) El cofinançament amb l’entitat promotora del projecte o amb altres entitats, 

fins un màxim de 5 punts.
j) La ràtio participants/persones de l’equip responsable, fins un màxim de 7 

punts.
k) L’experiència i la implicació de les persones membres de l’equip de persones 

responsables en el treball tècnic que es realitza, fins un màxim de 7 punts.
l) L’equipament i la infraestructura del camp, fins un màxim de 5 punts.
m) Les activitats extraordinàries realitzades en el camp, fins un màxim de 6 

punts.
n) L’adequació del programa a les prioritats establertes en el Pla Nacional de 

Joventut, fins un màxim de 20 punts.
o) La realització d’actuacions internes de consecució efectiva de la igualtat de 

dones i homes, especialment pel que fa a la presa de decisions, tracte personal, 
valor de les feines i mesures que facilitin la participació i el lideratge de les dones 
a l’entitat, fins un màxim de 2,5 punts.

p) La presència equilibrada de dones i homes en la composició dels equips res·
ponsables dels camps de treball, fins un màxim de 2,5 punts.

—9 Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de les subvencions queden obligades a:
a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores i en les 

específiques de les subvencions que es regulen als annexos successius.
b) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar·ho 

davant la Secretaria de Joventut.
c) Justificar la destinació de la subvenció, d’acord amb el que s’estableix a la 

base 10 d’aquest annex 1.
d) Conservar, durant un període mínim de 5 anys, els justificants originals i 

l’altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada.
e) Sol·licitar a la persona titular de la Secretaria de Joventut els possibles canvis que, 

dins la mateixa finalitat, es puguin produir en la destinació de la subvenció, d’acord 
amb el procediment indicat a l’apartat 7.5, paràgraf segon, d’aquest annex 1.

f) Comunicar a la Secretaria de Joventut l’anul·lació de l’activitat subvencionada 
així com el seu desistiment.

g) Comunicar a la persona titular de la Secretaria de Joventut l’obtenció de sub·
vencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha 
de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació 
donada als fons percebuts.

h) Facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la 
Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans competents requereixi, d’acord amb la 
normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

i) Incloure el logotip de la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya precedit de l’esment “amb la col·laboració 
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de...”, així com altres logotips que pugui subministrar la Secretaria de Joventut a tots 
els elements informatius i publicitaris que elabori l’entitat beneficiària, en suport 
paper, electrònic o de qualsevol altre tipus. En el moment de justificar la subvenció, 
les persones beneficiàries han de lliurar a la Secretaria de Joventut dos exemplars 
del material editat.

j) Complir amb totes les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

—10 Justificació
10.1 Els subjectes beneficiaris han de presentar com a justificant de la subvenció 

rebuda la documentació següent:
a) Imprès de justificació que facilita la Secretaria de Joventut, degudament em·

plenat i signat per la persona sol·licitant de la subvenció i que conté:
Certificació que la subvenció rebuda s’ha destinat a les activitats per a les quals 

es va atorgar, d’acord amb el pressupost presentat a la sol·licitud.
Estat de comptes on constin totes les despeses i ingressos produïts en relació 

amb l’execució del projecte o activitat, d’acord amb el pressupost presentat en la 
sol·licitud.

La relació detallada de justificants econòmics per un import igual a l’import 
subvencionat. En cas que aquesta relació detallada inclogui despeses de personal 
cal incloure una relació del número de persones contractades, indicant les seves 
categories professionals, els imports bruts retributius, i les seves durades, sense 
que en cap cas consti cap dada que permeti identificar nominalment les persones 
contractades.

En cas d’altres fonts de finançament: la relació de les altres subvencions rebudes 
indicant la procedència, la quantitat i l’aplicació en el pressupost.

b) Els originals dels justificants econòmics corresponents a la relació detallada 
esmentada en el punt anterior per un import igual a la subvenció rebuda, per tal 
que la Secretaria de Joventut pugui segellar·los conforme han estat objecte de sub·
venció i quedar en possessió d’una còpia. En el cas de les despeses de personal, cal 
presentar els originals dels documents de cotització a la Seguretat Social, models 
TC1 i TC2.

c) Dos exemplars de cada publicació on es faci difusió del camp de treball sub·
vencionat d’acord amb l’apartat j) de la base 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

d) Còpia del full d’inscripció de cadascun dels i les participants.
e) La memòria del camp de treball, la qual incorporarà la perspectiva de gènere 

i de les dones en la seva elaboració mitjançant la presentació de totes les dades 
desagregades per sexes.

f) La llista de les persones participants, amb les dates de participació real, amb 
número del DNI o passaport, nom i sexe.

g) Valoració dels i les participants. El model d’aquest imprès el subministra la 
Secretaria de Joventut.

h) Relació de les persones responsables amb el número del DNI, nom i sexe.
10.2 El termini de justificació és el 15 d’octubre de l’any de la convocatòria.

—11 Pagament
El pagament d’aquestes subvencions es fa en dos terminis. El 80% de la subven·

ció s’avança com a bestreta i la Secretaria de Joventut n’ordena el pagament en el 
moment en què es resol la concessió. La garantia és la tasca social de les entitats 
beneficiàries i la inscripció al Cens General de la Secretaria de Joventut. La tra·
mitació del pagament del 20% restant s’inicia en el moment de la presentació de la 
justificació tal i com s’estableix a la base 10 d’aquest annex.

—12 Causes de revocació
Són causes de revocació de les subvencions previstes a les bases reguladores 

aprovades per la present Ordre, les que es preveuen als articles 99 i 100 del text 
refós de la Llei de finances públiques aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, 
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de 24 de desembre, l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’incompliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

—13 Comprovació i control
La Secretaria de Joventut és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació de 

la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els requisits 
previstos a la convocatòria, a les bases reguladores aprovades per la present Ordre 
i a la resta de normativa que li és d’aplicació, sens perjudici de les competències de 
control d’altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

—14 Normativa d’aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació els 

preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els pre·
ceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, l’Ordre d’1 
d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions, 
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

aNNEx 2

Subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball a Catalunya 
per a joves residents a Catalunya

—1 Camps de treball subvencionables
Els camps de treball que poden rebre subvenció acollint·se a aquest annex són els 

destinats a joves residents a Catalunya i que compleixin els requisits següents:
a) La seva durada ha de ser de 12 dies com a mínim.
b) L’edat dels i les participants ha de ser entre 14 i 30 anys.
c) El nombre de places del camp de treball és entre 12 i 25 participants, de les quals 

un mínim d’un 50% han de ser places obertes. Es vetllarà perquè en l’adjudicació 
de les places es tendeixi a assolir la presència equilibrada de nois i noies.

d) Els camps de treball han de realitzar·se en el territori de Catalunya.
e) La llengua vehicular del camp de treball ha de ser el català.
f) L’allotjament dels i les participants ha de disposar dels serveis i les mesures 

sanitàries i de seguretat adequades per tal d’assegurar la integritat física i la salut 
dels i de les joves. Cal tenir en compte la possible participació dels i de les joves 
amb problemes de mobilitat reduïda.

g) Disposar de la documentació i el material necessaris per tal que qualsevol 
participant pugui desenvolupar les activitats específiques o de lleure programades 
per l’equip de direcció del camp de treball.

h) Disposar de la pòlissa vigent de l’assegurança d’accidents i de responsabilitat 
civil en la quantitat establerta al Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les 
activitats d’educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys (DOGC 
núm. 3902, d’11.6.2003).

i) Garantir que tots els vehicles utilitzats durant la realització dels camps de 
treball estiguin degudament assegurats i se’n faci un ús adequat.

j) Han de complir les normatives vigents en qualsevol de les matèries que els 
puguin ser d’aplicació.

—2 En la convocatòria anual es fixarà la quantitat màxima de la quota d’inscripció 
dels camps de treball que els i les participants han de fer efectiva a les entitats amb 
la finalitat de contribuir a les despeses de realització dels camps de treball. Res·
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pectar aquesta quantia serà condició indispensable per poder acollir·se a aquestes 
subvencions.

—3 Forma d’establir l’import subvencionable:
L’import màxim subvencionable per aquest tipus de camps de treball és el que 

resulta de multiplicar el nombre de participants pel nombre de dies de durada del 
camp i per l’import plaça/dia que s’establirà a la convocatòria anual.

aNNEx 3

Subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball a Catalunya 
d’intercanvi de places amb altres entitats organitzadores de camps de treball de 
fora de Catalunya.

—1 Camps de treball subvencionables
Els camps de treball que poden rebre subvenció acollint·se a aquest annex són 

aquells en què hi ha un intercanvi de places amb altres entitats organitzadores 
de camps de treball de fora de Catalunya i que compleixin les característiques 
següents:

a) La seva durada ha de ser com a mínim de 14 dies.
b) Les edats de les persones participants han de ser:
Entre 15 i 25 anys per als camps en què l’intercanvi sigui amb entitats organit·

zadores de camps de treball de la resta de l’estat espanyol.
Entre 18 i 30 anys per als camps en què l’intercanvi sigui amb entitats organit·

zadores de camps de treball de fora de l’estat espanyol.
c) El nombre de places del camp de treball ha de ser entre 12 i 25 participants. 

Es vetllarà perquè en l’adjudicació de les places es tendeixi a assolir la presència 
equilibrada de nois i noies.

d) La inscripció a totes les places del camp de treball ha de fer·se segons els criteris 
i pels canals que la Secretaria de Joventut té establerts per aquest tipus de camp.

e) Els camps de treball d’intercanvi han de disposar d’un equip de persones res·
ponsables que dominin el català i l’altre idioma que s’hagi triat per a comunicar·se 
al camp. Aquest segon idioma serà, preferentment i en funció del tipus d’intercanvi, 
el castellà, l’anglès o el francès.

f) Els camps de treball s’han de realitzar al territori de Catalunya.
g) L’allotjament dels i de les participants ha de disposar dels serveis i les mesures 

sanitàries i de seguretat adequades per tal d’assegurar la integritat física i la salut 
dels i de les joves. Cal tenir en compte la possible participació dels i de les joves 
amb problemes de mobilitat reduïda.

h) Disposar de la documentació i el material necessaris per tal que qualsevol 
participant pugui desenvolupar les activitats específiques o de lleure programades 
per l’equip de direcció del camp de treball.

i) Disposar de la pòlissa vigent de l’assegurança d’accidents i de responsabilitat 
civil en la quantitat establerta al Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les 
activitats d’educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys (DOGC 
núm. 3902, d’11.6.2003).

j) Garantir que tots els vehicles utilitzats durant la realització dels camps de 
treball estiguin degudament assegurats i se’n faci un ús adequat.

k) Organització d’una sortida·activitat i d’altres accions que apropin els i les 
participants a la realitat cultural catalana.

m) Han de complir les normatives vigents en qualsevol de les matèries que els 
puguin ser d’aplicació.

—2 En la convocatòria anual es fixarà la quantia de la quota d’inscripció dels camps 
de treball que els i les participants han de fer efectiva a les entitats amb la finalitat 
de contribuir a les despeses de realització dels camps de treball. Respectar aquesta 
quantia serà condició indispensable per poder acollir·se a aquestes subvencions.
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—3 Forma d’establir l’import subvencionable
L’import màxim subvencionable per aquest tipus de camps de treball és el que 

resulta de multiplicar el nombre de participants per l’import per plaça que s’establirà 
a la convocatòria anual. La convocatòria anual establirà un import per plaça espe·
cífic i diferenciat segons l’intercanvi sigui amb entitats organitzadores de camps 
de treball de la resta de l’estat espanyol o bé amb entitats organitzadores de camps 
de treball de fora de l’Estat espanyol.

(08.338.098)

*
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PARLAMENT
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
360/VIII, de 21 de gener de 2009, del Parlament de Catalunya, per la qual es no-
menen els membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 
(Tram. 284-00020/08).

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de gener de 2009, d’acord amb 
l’article 6 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ:

El Parlament de Catalunya nomena Xavier Antich i Valero, Xavier Bru de Sala i 
Castells, Juli Capella i Samper, Jordi Coca i Villalonga, Manel Forcano i Aparicio, 
Chantal Grande i Paumier, Francesc Guardans i Cambó, Sílvia Munt i Quevedo, 
Marta Oliveres i Tortosa, Pilar Parcerisas i Colomer i Rosa Vergés i Coma membres 
del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2009

ERNEST bENaCh I paSCUaL

President del Parlament

RafEL LUNa I vIvaS

Secretari quart

(09.026.102)

CÀRRECS I PERSONAL
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DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ
VCP/75/2009, de 29 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs espe-
cífic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Departament 
de la Vicepresidència (convocatòria de provisió núm. VCP/10/08).

Atesa la Resolució VCP/3622/2008, de 28 de novembre, de convocatòria de 
concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del 
Departament de la Vicepresidència (convocatòria de provisió núm. VCP/10/08), 
publicada al DOGC núm. 5273, de 5.12.2008;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions de mèrits i capacitats 
exigits en la convocatòria, i de conformitat amb la proposta de cadascuna de les 
juntes de mèrits i capacitats;

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
altres disposicions complementàries;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 2 de la Resolució VCP/3258/2008, 
de 28 d’octubre, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
de la Vicepresidència en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5251, de 
5.11.2008),

RESOLC:

Nomenar les persones que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució perquè ocupin 
el lloc de treball que s’especifica en cada cas.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interes·
sades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de gener de 2009

p. D. (Resolució VCP/3258/2008, DOGC de 5.11.2008)

JORDI fOz I DaLMaU

Director de Serveis

aNNEx

Olga Sala Muntané, cap del Servei d’Ajuts i Contractació de la Direcció de 
Serveis.

Cristina Jiménez Antón, cap del Servei de Personal de la Direcció de Serveis.

(09.020.136)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
GAP/4103/2008, d’1 de desembre, d’amortització del lloc de treball de vicesecre-
taria de l’Ajuntament de Salou.

L’article 7 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal 
de les entitats locals de Catalunya, estableix que la creació, classificació i supressió 
dels llocs de treball reservats a funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter 
estatal correspon a la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació i Administracions Públiques, de conformitat amb els criteris bàsics 
establerts legalment i el que disposa la disposició transitòria primera.

L’Ajuntament de Salou, en la sessió realitzada el 20 de desembre de 2007, va 
acordar amortitzar el lloc de treball de vicesecretaria, de classe segona, categoria 
d’entrada, reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

Vista la documentació aportada per l’Ajuntament i l’informe emès pel Servei 
de Règim Jurídic i de Relacions amb les Entitats Locals de la Direcció General 
d’Administració Local, que acrediten que efectivament l’Ajuntament de Salou va 
prendre l’acord d’amortitzar el lloc de treball de vicesecretaria, de classe segona, 
categoria d’entrada, si bé aquest acord no es va comunicar a la Direcció General 
d’Administració Local;

D’acord amb el que disposa l’apartat 3 de la disposició addicional segona de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en relació amb l’article 
7 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre,

RESOLC:

Amortitzar el lloc de treball de vicesecretaria, de classe segona, categoria d’en·
trada, de l’Ajuntament de Salou, reservat a personal funcionari amb habilitació de 
caràcter estatal.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot inter·
posar recurs d’alçada davant el secretari general del Departament de Governació 
i Administracions Públiques en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de desembre de 2008

CaRLES baSSagaNya I SERRa

Director general d’Administració Local

(08.351.176)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.2009 6313

Càrrecs i personal

RESOLUCIÓ
GAP/4104/2008, de 19 de desembre, de creació i classificació del lloc de treball de 
vicesecretaria de l’Ajuntament de la Garriga.

L’article 8.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determi·
nats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter 
estatal de les entitats locals de Catalunya, estableix que correspon a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions 
Públiques la creació i classificació dels llocs de treball de col·laboració immediata 
amb els de secretaria, intervenció o tresoreria, reservats a personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal de la subescala i categoria que procedeixi, als quals 
correspon la substitució de les persones titulars en cas de vacant, absència, malaltia 
o abstenció legal o reglamentària, així com l’exercici de les respectives funcions 
reservades que, amb l’autorització prèvia de la presidència, els siguin delegades 
pels funcionaris i funcionàries titulars.

En data 18 de desembre de 2008, l’Ajuntament de la Garriga ha sol·licitat a la Di·
recció General d’Administració Local la creació i classificació del lloc de treball de 
vicesecretaria com a vicesecretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari 
amb habilitació de caràcter estatal.

Vistos la documentació aportada per l’Ajuntament i l’informe emès pel Servei de 
Règim Jurídic i de Relacions amb les Entitats Locals de la Direcció General d’Ad·
ministració Local, que acrediten que la creació i classificació d’aquest lloc de treball 
es fonamenta en l’esmentat article 8.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre;

D’acord amb la normativa esmentada, que atribueix la competència d’execució en 
matèria de creació, supressió i classificació dels llocs de treball reservats a personal 
funcionari amb habilitació de caràcter estatal a Catalunya,

RESOLC:

Crear i classificar el lloc de treball de vicesecretaria de l’Ajuntament de la Garriga 
com a vicesecretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal.

Contra aquesta rResolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot inter·
posar recurs d’alçada davant el secretari general del Departament de Governació 
i Administracions Públiques en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre de 2008

CaRLES baSSagaNya I SERRa

Director general d’Administració Local

(09.008.013)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/76/2009, de 14 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal de 
diversos tribunals corresponents a la convocatòria per a la provisió de llocs vacants 
de cap de servei i cap de secció en les institucions hospitalàries (convocatòria 
CJ-Bellvitge–02/08).

De conformitat amb el que preveu la base 8 de la Resolució SLT/2876/2008, d’1 
de setembre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de cap de servei i cap 
de secció en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut 
(convocatòria CJ·Bellvitge·02/08), publicada al DOGC núm. 5225, de 30.9.2008,

RESOLC:

Fer pública la composició nominal de diversos tribunals corresponents a l’Hospital 
Universitari de Bellvitge, que es detalla a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 14 de gener de 2009

ENRIC aRgELagUéS I vIDaL

Director gerent

aNNEx

Hospital Universitari de Bellvitge

Cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

President titular: Xavier Corbella Virós.
Suplent: Pedro Villanueva Hernández.
Vocal primer titular: Albert Salazar Soler.
Suplent: Carlos Bartolomé Sarvise.
Vocal segon titular: Enric Càceres Palou.
Suplent: Jaume Calmet Garcia.
Vocal tercer titular: Jaume Roca Burniol.
Suplent: Frederic Font Vila.
Vocal quart titular: Rosa Busquets Net.
Suplent: Maria Victòria Pedrola Miarons.
Secretari titular: Francesc Martí Medina.
Suplent: Carlos de la Fuente Pardo.

Cap del Servei de Medicina Interna–Urgències

President titular: Xavier Corbella Virós.
Suplent: Pedro Villanueva Hernández.
Vocal primer titular: Carlos Bartolomé Sarvise.
Suplent: Miquel Fernández Castanyer.
Vocal segon titular: Ramon Pujol Farriols.
Suplent: Joan Maria Mañà Rey.
Vocal tercer titular: Mercè Almirall Egerique.
Suplent: Javier Pinto Sala.
Vocal quart titular: Ana M. Moreno Peña.
Suplent: Jordi Giol Amich.
Secretari titular: Francesc Martí Medina.
Suplent: Carlos de la Fuente Pardo.
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Cap de la Secció d’Anatomia Patològica

President titular: Xavier Corbella Virós.
Suplent: Pedro Villanueva Hernández.
Vocal primer titular: Albert Salazar Soler.
Suplent: Carlos Bartolomé Sarvise.
Vocal segon titular: Enric Condom Mundó.
Suplent: Joan Josep Sirvent Calvera.
Vocal tercer titular: Isabel Català Costa.
Suplent: Santiago Ramon y Cajal Agüeras.
Vocal quart titular: Teresa Serrano Piñol.
Suplent: Lluís Bernardo Turmo.
Secretari titular: Francesc Martí Medina.
Suplent: Carlos de la Fuente Pardo.

Cap de la Secció d’Anestesiologia i Reanimació

President titular: Xavier Corbella Virós.
Suplent: Pedro Villanueva Hernández.
Vocal primer titular: Albert Salazar Soler.
Suplent: Carlos Bartolomé Sarvise.
Vocal segon titular: Antonio Sabaté Pes.
Suplent: Antonio Montero Matamala.
Vocal tercer titular: Rosa Maria Abejon Brunet.
Suplent: Lucía Garcia Huete.
Vocal quart titular: Immaculada Camprubí Sociats.
Suplent: Tomàs Domingo Rufes.
Secretari titular: Francesc Martí Medina.
Suplent: Carlos de la Fuente Pardo.

Cap de la Secció de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

President titular: Xavier Corbella Virós.
Suplent: Pedro Villanueva Hernández.
Vocal primer titular: Albert Salazar Soler.
Suplent: Carlos Bartolomé Sarvise.
Vocal segon titular: Antonio Codina Cazador.
Suplent: Jaume Fernández·Llamazares Rodríguez.
Vocal tercer titular: Carla Bettonica Larrañaga.
Suplent: Jaume Torras Torra.
Vocal quart titular: Rosa Maria Jorba Martin.
Suplent: Humberto Aranda Danso.
Secretari titular: Francesc Martí Medina.
Suplent: Carlos de la Fuente Pardo.

Cap de la Secció de Medicina Intensiva

President titular: Xavier Corbella Virós.
Suplent: Pedro Villanueva Hernández.
Vocal primer titular: Albert Salazar Soler.
Suplent: Carlos Bartolomé Sarvise.
Vocal segon titular: Rafael Mañez Mendiluce.
Suplent: Plàcido Rodríguez Mateos.
Vocal tercer titular: Teresa Gorriz Vidal.
Suplent: Neus Sampietro Collell.
Vocal quart titular: Luisa Corral Ansa.
Suplent: Consol Truchero Coma.
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Secretari titular: Francesc Martí Medina.
Suplent: Carlos de la Fuente Pardo.

(09.019.191)
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RESOLUCIÓ
SLT/77/2009, de 12 de gener, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de 
cap de secció en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de 
la Salut (convocatòria CJ-Metropolitana Sud–05/08).

Atesa la necessitat de procedir a la cobertura de determinats llocs de cap de secció 
en les institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut;

De conformitat amb el que preveu l’Ordre de 25 d’agost de 1986 (DOGC núm. 
743, de 22.9.1986), per la qual es regula el sistema de promoció a les places de caps 
de servei i caps de secció de la Seguretat Social a Catalunya, modificada parcialment 
per l’Ordre de 26 d’octubre de 1990 (DOGC núm. 1364, de 7.11.1990), i posteri·
orment per les ordres d’11 de març de 1992 (DOGC núm. 1572, de 23.3.1992) i de 
17 de març de 1992 (DOGC núm. 1579, de 6.4.1992), i d’acord amb els preceptes 
que conté la Llei 55/2003, de 16 de desembre (BOE núm. 301, de 17.12.2003), de 
l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut;

En virtut de les competències assignades per l’article 3 del Decret 276/2001, de 
23 d’octubre, de reestructuració de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 3506, 
de 5.11.2001), en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la 
Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 
3.8.2007),

RESOLC:

Article 1
S’obre convocatòria per a la provisió de llocs de cap de secció vacants dels serveis 

jerarquitzats de les institucions hospitalàries gestionades per l’Institut Català de la 
Salut, corresponents a l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans, 
d’acord amb les bases que es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 2
D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 
285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, 
de 14.1.1999), i el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, de reestructuració de l’Institut 
Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona 
de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, contra aquesta 
resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran 
interposar recurs potestatiu de reposició davant el director gerent de l’Institut 
Català de la Salut, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la 
seva publicació al DOGC; o directament recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta 
Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de gener de 2009

ENRIC aRgELagUéS I vIDaL

Director gerent
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aNNEx 1

Bases

—1 Llocs objecte de convocatòria
La denominació i les altres característiques dels llocs a proveir són les que s’es·

pecifiquen a l’annex 2 d’aquesta convocatòria, com també les que es derivin de 
l’aplicació de l’Estatut marc i altres disposicions aplicables.

—2 Característiques generals
El personal facultatiu que obtingui una plaça de cap de secció en virtut d’aquesta 

convocatòria no podrà compatibilitzar l’exercici de la plaça amb un segon lloc de 
treball, càrrec o activitat en el sector públic, llevat dels supòsits excepcionals que 
preveu la normativa vigent en aquesta matèria.

D’acord amb el Decret 284/1990, de 21 de novembre, del Departament de Salut, 
els professionals que obtinguin plaça com a conseqüència de la participació en 
aquesta convocatòria restaran obligats a desenvolupar les seves funcions en l’àmbit 
d’actuació territorial i/o funcional que determinin els plans directors d’integració 
d’especialitats corresponents.

En cas que algun dels plans directors esmentats no estigui aprovat, els professio·
nals que obtinguin plaça restaran sotmesos a les previsions que els plans directors 
continguin en el moment de la seva aprovació.

Els llocs objecte de convocatòria seran dotats amb les retribucions establertes 
reglamentàriament.

—3 Procés de selecció
El sistema de selecció és el de concurs i consta de les fases de valoració de mèrits 

segons el barem, d’exposició pública davant el tribunal i prova pràctica.
3.1 Fase de valoració de mèrits segons el barem.
Consisteix en la valoració dels mèrits aportats pels aspirants d’acord amb el 

barem que figura a l’Ordre del Departament de Salut de 22 de maig de 1996, per 
la qual es regula el sistema de provisió de places vacants de facultatiu especialista 
en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries gestionades per l’Institut 
Català de la Salut (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996), modificada per l’Ordre de 24 
de desembre de 2004 (DOGC núm. 4293, de 3.1.2005).

La valoració de l’experiència professional dels metges que van obtenir el títol 
d’especialista de conformitat amb el Reial decret 1497/1999, de 24 de setembre, 
es farà d’acord amb el que disposa l’article 56 de la Llei 62/2003, de 30 de de·
sembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE núm. 313, de 
31.12.2003).

3.2 Fase d’exposició pública davant el tribunal.
Consisteix en la lectura davant el tribunal d’una memòria explicativa sobre 

l’organització i el funcionament de la unitat de què es tracti, que tindrà una durada 
màxima de 45 minuts, seguida d’una entrevista també pública, que tractarà sobre 
el currículum professional dels aspirants.

Als efectes d’elaboració de la memòria, els aspirants sol·licitaran a la gerència 
de l’hospital la fitxa corresponent de la unitat de què es tracti. En dita fitxa consten 
el perfil professional de la plaça i les dades bàsiques de la unitat corresponent; 
així mateix l’aspirant podrà demanar qualsevol altra dada que relacionada amb el 
contingut de la memòria consideri necessari per a la seva preparació.

Els aspirants disposaran de 10 dies naturals comptadors des del dia següent a la 
data de la diligència que doni publicitat a la data, l’hora i el lloc d’exposició pública 
de la memòria davant el tribunal per tal que facilitin al president del tribunal una 
còpia de l’esmentada memòria per cada membre del tribunal.

La valoració màxima d’aquesta fase serà de 15 punts.
3.3 Fase de prova pràctica.
Consisteix en la resolució d’una o més proves o supòsits pràctics, que en cada 

cas s’adequaran als continguts que corresponen al desenvolupament de la plaça per 
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la qual s’opta. En el cas que la prova o el supòsit siguin escrits, el tribunal podrà 
disposar que siguin llegits per l’aspirant, i els seus membres podran formular les 
qüestions que considerin escaients per tal d’aclarir tots els aspectes relatius al seu 
contingut.

El tribunal podrà fixar un mínim per a la superació d’aquesta fase, que no podrà 
sobrepassar els 7,5 punts de puntuació final. La valoració màxima d’aquesta fase 
serà de 15 punts.

3.3.1 Si la resolució de les proves o els supòsits és oral, o si el tribunal en reque·
reix la lectura, la valoració de la prova es farà pública en el transcurs de la mateixa 
sessió.

3.3.2 En el cas que la resolució de les proves o els supòsits sigui escrita i no se’n 
requereixi la lectura, el tribunal vetllarà perquè la correcció es faci sense conèixer 
la identitat dels concursants.

3.4 Cadascun dels membres del tribunal qualificarà cada aspirant atorgant·li les 
puntuacions que consideri oportunes dins els límits establerts als apartats anteriors. 
La puntuació final de cada aspirant es fixarà, en ambdues fases, d’acord amb la 
mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cada membre del tribunal.

3.5 El resultat final serà determinat per la suma de la puntuació obtinguda per 
cada aspirant en les successives fases.

3.6 La data, l’hora i el lloc de les fases d’exposició pública i la prova pràctica 
seran publicats pel tribunal amb 15 dies naturals d’antelació, com a mínim, als taulers 
d’anuncis del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 587, 08007 Barcelona) i de l’hospital al qual està adscrita la plaça.

3.7 El president del tribunal instarà la Direcció Gerència de l’Institut Català 
de la Salut per tal que ordeni la constitució de la Comissió de Credencials de la 
institució hospitalària de què es tracti.

En aquest supòsit, el tribunal trametrà tot seguit a la Comissió de Credencials la 
còpia de les sol·licituds, els currículums i els documents acreditatius aportats pels 
aspirants a fi i efecte que la Comissió esmentada lliuri els informes individualitzats 
pertinents sobre la idoneïtat de cada aspirant per a l’exercici de la plaça a proveir, 
atenent l’historial professional respectiu.

Caldrà que remetin aquest informe al president del tribunal en un termini mà·
xim de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció de la documentació 
indicada.

—4 Requisits
4.1 Requisits generals.
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea 

o de l’Espai Econòmic Europeu o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors 
conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o 
tenir reconegut aquest dret per norma legal.

També podran ser admesos, qualsevulla que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge, 
els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacio·
nals d’altres estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu 
o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d’altres tractats 
ratificats per Espanya o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als 
descendents, siguin menors de vint·i·un anys o majors d’aquesta edat però visquin a 
càrrec dels seus progenitors, d’acord amb l’establert als articles 2 i 3 del Reial decret 
178/2003, de 14 de febrer, sobre l’entrada i permanència a Espanya de nacionals 
d’estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part a l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu.

En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d’un 
altre estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu ni ostentin 
el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea 
o altres tractats ratificats per Espanya o tinguin reconegut aquest dret per norma 
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legal han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats 
competents que acrediti:

La seva nacionalitat.
El vincle de parentiu amb el nacional d’un estat membre de la Unió Europea o de 

l’Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió 
Europea, d’altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents més grans de 21 anys, el fet de viure a càrrec del nacional 
d’un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o dels estats 
als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d’altres tractats ratificats per 
Espanya o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Declaració jurada o promesa feta pel nacional de l’estat membre de la Unió Euro·
pea o de l’Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de 
la Unió Europea, d’altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que 
no està separat de dret del seu cònjuge.

b) Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubi·
lació forçosa.

c) Trobar·se en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l’exer·
cici professional, amb l’especialitat requerida per al tipus de plaça per la qual es 
concursa.

d) Aptitud psicofísica per a l’exercici professional de la categoria corresponent, 
acreditada per reconeixement mèdic realitzat al centre que l’Institut Català de la Salut 
determini. Aquest requisit es formalitzarà un cop adjudicada la plaça, de manera 
que la presa de possessió restarà condicionada a la superació d’aquest requisit.

e) No trobar·se inhabilitat per a l’exercici professional o per ocupar places en 
la Seguretat Social. Si es tracta de nacionals dels restants estats membres de la 
Comunitat Europea, aquests hauran d’acreditar que no es troben sotmesos a sanció 
disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l’accés a la funció 
pública.

f) Ingressar la quantitat de 51,35 euros, en concepte de drets d’examen. L’im·
port esmentat s’ingressarà al compte corrent núm. 2100·3000·13·2500056192 de 
l’agència núm. 3000 de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, c. Jaume I, 2, 
Barcelona.

g) Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. Aquest requisit s’haurà 
d’acreditar mitjançant la presentació d’un certificat de nivell C o superior de la 
Secretaria de Politíca Lingüística del Departament de la Presidència o organisme 
equivalent.

En el cas que no es tingui el certificat acreditatiu, el tribunal avaluarà adequada·
ment els coneixements de llengua catalana en funció del lloc a proveir.

h) Coneixement oral i escrit de la llengua castellana (exclusivament per als 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).

El tribunal avaluarà adequadament els coneixements de llengua castellana en 
funció del lloc a proveir.

4.2 Requisits específics.
a) Serà requisit mínim indispensable haver exercit en una plaça en l’especialitat 

de què es tracti durant un període no inferior a tres anys, en qualsevol de les situ·
acions següents:

En els serveis jerarquitzats d’institucions sanitàries de la Seguretat Social amb 
nomenament en propietat.

En hospitals amb un programa acreditat per a la docència per la comissió nacional 
de l’especialitat corresponent.

En un centre estranger amb un programa reconegut de docència per a postgraduat 
en l’especialitat corresponent.

b) A l’efecte del còmput dels períodes a què es refereix l’apartat anterior, se 
sumaran els terminis en què s’ha exercit la plaça en els diversos serveis i centres 
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sanitaris, si s’escau. Així mateix, es comptabilitzaran com un de sol els períodes de 
temps en els quals s’hagi exercit simultàniament en més d’una plaça.

Els requisits indicats s’hauran de complir el darrer dia del termini de presentació 
sol·licituds.

4.3 Acreditació dels requisits.
4.3.1 Els requisits a què es refereix l’apartat 4.1 d’aquestes bases, llevat del 

punt c), s’hauran de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds i s’hauran 
de mantenir fins a la presa de possessió; la seva acreditació, la farà fefaentment el 
concursant en el moment de la presentació de la sol·licitud.

4.3.2 La comprovació dels requisits de l’apartat 4.2 d’aquesta base correspon·
drà al tribunal i, a aquest efecte, caldrà que els interessats adjuntin a la sol·licitud 
l’acreditació documental corresponent.

—5 Sol·licituds
5.1 Els qui desitgin participar en el concurs hauran de presentar la sol·licitud 

oportuna d’acord amb el model que se’ls facilitarà al Centre Corporatiu de l’Institut 
Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587·589, 08007 Barcelona).

5.2 Les sol·licituds s’adreçaran a la Direcció Gerència de l’Institut Català de la 
Salut en un termini de 30 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publi·
cació d’aquesta convocatòria al DOGC.

5.3 Les sol·licituds presentades per correu s’atindran al que disposa l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

5.4 La consignació de dades falses en la instància o en la documentació apor·
tada pels aspirants serà sancionada amb la pèrdua de la plaça, a més de les mesures 
legals que corresponguin.

5.5 El domicili que figuri a les sol·licituds es considerarà l’únic vàlid a l’efecte 
de notificacions i seran responsabilitat exclusiva del concursant els errors en la 
seva consignació i la comunicació a l’Institut Català de la Salut de qualsevol canvi 
de domicili.

—6 Documents que cal aportar amb la sol·licitud
6.1 Acreditació, mitjançant document original o fotocòpia compulsada, dels 

requisits a què fa referència la base 4.
El facultatiu que ja exerceixi com a tal en una plaça en propietat a les institucions 

sanitàries de la Seguretat Social dependents de l’Institut Català de la Salut no caldrà 
que acreditin aquells requisits necessaris per obtenir·la.

6.2 Rebut d’haver ingressat a l’Institut Català de la Salut la quantitat de 51,35 
euros en concepte de drets d’examen. En el supòsit que la sol·licitud es cursi per 
correu, l’ingrés es podrà fer per gir postal o telegràfic i s’adjuntarà a la instància el 
resguard acreditatiu corresponent.

6.3 Historial professional on constin els mèrits valorables de conformitat amb 
el barem que conté l’Ordre del Departament de Salut de 22 de maig de 1996, per la 
qual es regula el sistema de provisió de places vacants de facultatiu especialista en 
el serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries gestionades per l’Institut Català 
de la Salut (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996), modificada per l’Ordre del Departament 
de Salut de 24 de desembre de 2004 (DOGC núm. 4293, de 3.1.2005).

A l’historial hi han de figurar expressament els apartats següents:
a) Formació universitària.
b) Formació especialitzada.
c) Experiència professional.
d) Altres activitats.
6.4 Acreditació, mitjançant document original o fotocòpia compulsada, dels 

mèrits valorables segons el barem d’aplicació i al·legats a l’historial professional.
Pel que fa a l’acreditació dels mèrits relatius a la formació de postgrau dels aspi·

rants, serà d’aplicació el que preveu la Resolució de 31 d’octubre de 1990 (DOGC 
núm. 1364, de 7.11.1990).
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Pel que fa a l’acreditació dels mèrits relatius a l’apartat 3.1.b) del barem vigent, 
serà aplicable el que preveu la Resolució del gerent de l’Institut Català de la Salut 
de data 23 de desembre de 1996 (DOGC núm. 2310, de 16.1.1997).

En relació amb els treballs i les publicacions científiques, se’n podrà aportar una 
fotocòpia, sempre que s’especifiqui la ressenya de la publicació o, en cas que es 
tracti d’aportacions a reunions científiques de les quals no hagi existit publicació, 
la certificació acreditativa del centre o la institució organitzadora.

El tribunal podrà requerir als interessats, si ho considera oportú, qualsevol tipus 
d’aclariment que sobre la documentació presentada pugui plantejar·se, i aquests 
restaran obligats a facilitar·la. En el cas que el requeriment no sigui atès, no es 
valorarà el mèrit corresponent.

El tribunal només podrà valorar o sol·licitar aclariments sobre els mèrits al·legats 
pels concursants.
—7 Admissió de sol·licituds

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció Gerència de l’Ins·
titut Català de la Salut publicarà al tauler d’avisos de la seva seu central la llista 
provisional dels aspirants admesos i exclosos, amb expressió, en el darrer cas, de 
les causes d’exclusió.

Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions davant la 
Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut, de conformitat amb el que preveu 
l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis·
tracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les reclamacions seran acceptades o rebutjades en la resolució que aprovi la llista 
definitiva, que es publicarà seguint el mateix procediment que la provisional.

Contra la resolució que aprovi la llista definitiva es podran interposar els recursos 
que s’especifiquen a la base 11 d’aquesta convocatòria.
—8 Tribunals

8.1 La relació dels seus membres serà publicada oportunament al DOGC.
8.2 Les quanties a percebre pels membres del tribunal seran les previstes en el 

Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei, DOGC núm. 
5170, de 10.7.2008.

8.3 Els membres del tribunal hauran d’abstenir·se d’intervenir, i ho notificaran 
a l’autoritat convocant, quan hi concorrin circumstàncies de les que preveu l’article 
28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

8.4 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, els tribunals tindran la seu 
a la Subunitat de Gestió de Processos de Selecció de Personal de l’Institut Català de 
la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona), la qual prestarà 
el suport material i tècnic necessari per a la seva actuació.

8.5 L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, 
pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui 
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, 
que podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment 
quan no compleixin els requisits.
—9 Resolució del concurs

9.1 El tribunal no podrà deixar de cobrir la plaça objecte de convocatòria si els 
aspirants compleixen les condicions que estableix la convocatòria i, feta la prova 
pràctica, superen els mínims prèviament establerts.

9.2 Un cop finalitzades les actuacions oportunes, el tribunal farà públics els 
resultats del concurs, que seran exposats als taulers d’avisos del Centre Corporatiu 
de l’Institut Català de la Salut i del centre sanitari corresponent al lloc objecte de 
convocatòria.

9.3 Els aspirants tindran accés als expedients de qualificació degudament 
valorats pel tribunal durant un termini de 15 dies comptats a partir de la data de 
publicació dels resultats.
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9.4 En el supòsit que, abans de la publicació de la resolució d’adjudicació, un 
adjudicatari renunciï al lloc, aquest es podrà adjudicar al següent en dret, i caldrà 
només la certificació del president del tribunal i del secretari.

9.5 Transcorregut el termini que preveu l’apartat 9.3, el tribunal elevarà a la 
Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut la proposta d’adjudicació cor·
responent al lloc objecte de convocatòria. La proposta del tribunal tindrà caràcter 
vinculant, tret que no s’hagin complert els requisits formals i de procediment 
establerts.

En el cas que cap dels aspirants no hagi superat els mínims prèviament establerts 
pel tribunal per a la superació de la prova o supòsit pràctic, es declararà desert el 
lloc objecte de convocatòria.

—10 Nomenaments
10.1 La Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut, mitjançant una reso·

lució que es farà pública al DOGC, nomenarà l’aspirant seleccionat, amb expressió 
del lloc concret adjudicat.

10.2 En el termini de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació 
del nomenament al DOGC, l’interessat haurà d’incorporar·se a la seva destinació, 
i perdrà els drets del concurs en el supòsit que deixi passar el termini esmentat per 
incorporar·s’hi.

10.3 D’acord amb el que preveu l’article 18 del Decret 258/2007, de 27 de 
novembre, pel qual s’estableixen, amb caràcter provisional fins que s’aprovin els 
estatuts i normes de desplegament de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Insti·
tut Català de la Salut, normes organitzatives de l’Institut Català de la Salut, les 
persones nomenades en aquest procés selectiu seran avaluades cada quatre anys 
d’acord amb el que preveu l’Ordre de 29 d’octubre de 1990, per la qual s’estableix 
el procediment d’avaluació específica de les places de cap de servei i cap de 
secció dels serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de l’Institut Català 
de la Salut.

—11 Norma final
11.1 S’autoritza la direcció de Recursos Humans per a l’aprovació de tots 

aquells actes de tràmit que de conformitat amb les bases d’aquesta convocatòria 
corresponguin a la Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut.

11.2 Recursos.
D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener 
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), i el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, de reestruc·
turació de l’Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició 
derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, 
contra els actes derivats de l’autoritat convocant, les persones interessades podran 
interposar recurs potestatiu de reposició davant el director gerent de l’Institut 
Català de la Salut en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de 
la seva notificació o publicació, o directament recurs contenciós administratiu 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de la notificació o 
publicació davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.

Així mateix, contra els actes de tràmit del tribunal que decideixen directa o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en 
el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interes·
sos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el 
director gerent de l’Institut Català de la Salut en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva publicació o notificació.
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aNNEx 2

Hospital Universitari de Bellvitge. Places de cap de secció

Especialitat: aparell digestiu.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: cirurgia general i de l’aparell digestiu.
Jornada: completa.
Nombre de places: 2.

Especialitat: cirurgia maxil·lofacial.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: medicina intensiva.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: medicina interna: malalties infeccioses.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: nefrologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Especialitat: pneumologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

Hospital de Viladecans. Plaça de cap de secció

Especialitat: radiologia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.

(09.015.097)
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RESOLUCIÓ
SLT/78/2009, de 12 de gener, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de 
cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de 
la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron–04/08).

Atesa la necessitat de procedir a la cobertura de determinats llocs de cap de servei 
en les institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut;

De conformitat amb el que preveu l’Ordre de 25 d’agost de 1986 (DOGC núm. 
743, de 22.9.1986), per la qual es regula el sistema de promoció a les places de caps 
de servei i caps de secció de la Seguretat Social a Catalunya, modificada parcialment 
per l’Ordre de 26 d’octubre de 1990 (DOGC núm. 1364, de 7.11.1990), i posteri·
orment per les ordres d’11 de març de 1992 (DOGC núm. 1572, de 23.3.1992) i de 
17 de març de 1992 (DOGC núm. 1579, de 6.4.1992), i d’acord amb els preceptes 
que conté la Llei 55/2003, de 16 de desembre (BOE núm. 301, de 17.12.2003), de 
l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut;

En virtut de les competències assignades per l’article 3 del Decret 276/2001, de 
23 d’octubre, de reestructuració de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 3506, 
de 5.11.2001), en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la 
Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 
3.8.2007),

RESOLC:

Article 1
S’obre convocatòria per a la provisió d’un lloc de cap de servei vacant dels serveis 

jerarquitzats de les institucions hospitalàries gestionades per l’Institut Català de la 
Salut, corresponents a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, d’acord 
amb les bases que es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 2
D’acord amb el que estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE 
núm. 12, de 14.1.1999), i el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, de reestructuració de 
l’Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria 
segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, contra 
aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el director gerent de l’Institut 
Català de la Salut, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la 
seva publicació al DOGC; o directament recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta 
Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de gener de 2009

ENRIC aRgELagUéS I vIDaL

Director gerent
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aNNEx 1

Bases

—1 Llocs objecte de convocatòria
La denominació i les altres característiques del lloc a proveir són les que s’es·

pecifiquen en l’annex 2 d’aquesta convocatòria, com també les que es derivin de 
l’aplicació de l’Estatut marc i altres disposicions aplicables.

—2 Característiques generals
El personal facultatiu que obtingui una plaça de cap de servei en virtut d’aquesta 

convocatòria no podrà compatibilitzar l’exercici de la plaça amb un segon lloc de 
treball, càrrec o activitat en el sector públic, llevat dels supòsits excepcionals que 
preveu la normativa vigent en aquesta matèria.

D’acord amb el Decret 284/1990, de 21 de novembre, del Departament de Salut, 
els professionals que obtinguin plaça com a conseqüència de la participació en 
aquesta convocatòria restaran obligats a desenvolupar les seves funcions en l’àmbit 
d’actuació territorial i/o funcional que determinin els plans directors d’integració 
d’especialitats corresponents.

En cas que algun dels plans directors esmentats no estigui aprovat, els professio·
nals que obtinguin plaça restaran sotmesos a les previsions que els plans directors 
continguin en el moment de la seva aprovació.

Els llocs objecte de convocatòria seran dotats amb les retribucions establertes 
reglamentàriament.

—3 Procés de selecció
El sistema de selecció és el de concurs i consta de les fases de valoració de mèrits 

segons el barem, d’exposició pública davant el tribunal i prova pràctica.
3.1 Fase de valoració de mèrits segons el barem.
Consisteix en la valoració dels mèrits aportats pels aspirants d’acord amb el 

barem que figura a l’Ordre del Departament de Salut de 22 de maig de 1996, per 
la qual es regula el sistema de provisió de places vacants de facultatiu especialista 
en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries gestionades per l’Institut 
Català de la Salut (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996), modificada per l’Ordre de 24 
de desembre de 2004 (DOGC núm. 4293, de 3.1.2005).

La valoració de l’experiència professional dels metges que van obtenir el títol 
d’especialista conforme al Reial decret 1497/1999, de 24 de setembre, es farà d’acord 
amb el que disposa l’article 56 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE núm. 313, de 31.12.2003).

3.2 Fase d’exposició pública davant el tribunal.
Consisteix en la lectura davant el tribunal d’una memòria explicativa sobre 

l’organització i el funcionament de la unitat de què es tracti, que tindrà una durada 
màxima de 45 minuts, seguida d’una entrevista també pública, que tractarà sobre 
el currículum professional dels aspirants.

Als efectes d’elaboració de la memòria, els aspirants sol·licitaran a la gerència 
de l’hospital la fitxa corresponent de la unitat de què es tracti. En dita fitxa consten 
el perfil professional de la plaça i les dades bàsiques de la unitat corresponent; 
així mateix l’aspirant podrà demanar qualsevol altra dada que relacionada amb el 
contingut de la memòria consideri necessari per a la seva preparació.

Els aspirants disposaran de 10 dies naturals comptadors des del dia següent a la 
data de la diligència que doni publicitat a la data, l’hora i el lloc d’exposició pública 
de la memòria davant el tribunal per tal que facilitin al president del tribunal una 
còpia de l’esmentada memòria per a cada membre del tribunal.

La valoració màxima d’aquesta fase serà de 15 punts.
3.3 Fase de prova pràctica.
Consisteix en la resolució d’una o més proves o supòsits pràctics, que en cada 

cas s’adequaran als continguts que corresponen al desenvolupament de la plaça per 
la qual s’opta. En el cas que la prova o el supòsit siguin escrits, el tribunal podrà 
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disposar que siguin llegits per l’aspirant, i els seus membres podran formular les 
qüestions que considerin escaients per tal d’aclarir tots els aspectes relatius al seu 
contingut.

El tribunal podrà fixar un mínim per a la superació d’aquesta fase, que no podrà 
sobrepassar els 7,5 punts de puntuació final. La valoració màxima d’aquesta fase 
serà de 15 punts.

3.3.1 Si la resolució de les proves o els supòsits és oral, o si el tribunal en reque·
reix la lectura, la valoració de la prova es farà pública en el transcurs de la mateixa 
sessió.

3.3.2 En el cas que la resolució de les proves o els supòsits sigui escrita i no se’n 
requereixi la lectura, el tribunal vetllarà perquè la correcció es faci sense conèixer 
la identitat dels concursants.

3.4 Cadascun dels membres del tribunal qualificarà cada aspirant atorgant·li les 
puntuacions que consideri oportunes dins els límits establerts als apartats anteriors. 
La puntuació final de cada aspirant es fixarà, en ambdues fases, d’acord amb la 
mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cada membre del tribunal.

3.5 El resultat final serà determinat per la suma de la puntuació obtinguda per 
cada aspirant en les successives fases.

3.6 La data, l’hora i el lloc de les fases d’exposició pública i la prova pràctica 
seran publicats pel tribunal amb 15 dies naturals d’antelació, com a mínim, als tau·
lers d’anuncis del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (Gran Via de les 
Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona) i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
(pg. Vall d’Hebron, 119·129, 08035 Barcelona).

3.7 El president del tribunal instarà la Direcció Gerència de l’Institut Català 
de la Salut per tal que ordeni la constitució de la Comissió de Credencials de la 
institució hospitalària de què es tracti.

En aquest supòsit, el tribunal trametrà tot seguit a la Comissió de Credencials la 
còpia de les sol·licituds, els currículums i els documents acreditatius aportats pels 
aspirants a fi i efecte que la Comissió esmentada lliuri els informes individualitzats 
pertinents sobre la idoneïtat de cada aspirant per a l’exercici de la plaça a proveir, 
atenent l’historial professional respectiu.

Caldrà que remetin aquest informe al president del tribunal en un termini mà·
xim de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció de la documentació 
indicada.

—4 Requisits
4.1 Requisits generals.
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea 

o de l’Espai Econòmic Europeu o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors 
conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o 
tenir reconegut aquest dret per norma legal.

També podran ser admesos, qualsevulla que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge, 
els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals 
d’altres estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o dels 
estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d’altres tractats ratificats 
per Espanya o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, 
siguin menors de vint·i·un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels 
seus progenitors, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 3 del Reial decret 
178/2003, de 14 de febrer, sobre l’entrada i permanència a Espanya de nacionals 
d’estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part a l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu.

En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d’un 
altre estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu ni ostentin 
el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea 
o altres tractats ratificats per Espanya o tinguin reconegut aquest dret per norma 
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legal han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats 
competents que acrediti:

La seva nacionalitat.
El vincle de parentiu amb el nacional d’un estat membre de la Unió Europea o de 

l’Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió 
Europea, d’altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents més grans de 21 anys, el fet de viure a càrrec del nacional 
d’un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o dels estats 
als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d’altres tractats ratificats per 
Espanya o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Declaració jurada o promesa feta pel nacional de l’estat membre de la Unió Euro·
pea o de l’Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de 
la Unió Europea, d’altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que 
no està separat de dret del seu cònjuge.

b) Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubi·
lació forçosa.

c) Trobar·se en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l’exer·
cici professional, amb l’especialitat requerida per al tipus de plaça per la qual es 
concursa.

d) Aptitud psicofísica per a l’exercici professional de la categoria corresponent, 
acreditada per reconeixement mèdic realitzat al centre que l’Institut Català de la Salut 
determini. Aquest requisit es formalitzarà un cop adjudicada la plaça, de manera 
que la presa de possessió restarà condicionada a la superació d’aquest requisit.

e) No trobar·se inhabilitat per a l’exercici professional o per ocupar places en 
la Seguretat Social. Si es tracta de nacionals dels restants estats membres de la 
Comunitat Europea, aquests hauran d’acreditar que no es troben sotmesos a sanció 
disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l’accés a la funció 
pública.

f) Ingressar la quantitat de 51,35 euros, en concepte de drets d’examen. L’im·
port esmentat s’ingressarà al compte corrent núm. 2100·3000·13·2500056192 de 
l’agència núm. 3000 de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, c. Jaume I, 2, 
Barcelona.

g) Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. Aquest requisit s’haurà 
d’acreditar mitjançant la presentació d’un certificat de nivell C o superior de la 
Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència o organisme 
equivalent.

En el cas que no es tingui el certificat acreditatiu, el tribunal avaluarà adequada·
ment els coneixements de llengua catalana en funció del lloc a proveir.

h) Coneixement oral i escrit de la llengua castellana (exclusivament per als 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).

El tribunal avaluarà adequadament els coneixements de llengua castellana en 
funció del lloc a proveir.

4.2 Requisits específics.
a) Serà requisit mínim indispensable haver exercit en una plaça en l’especialitat 

de què es tracti durant un període no inferior a cinc anys, en qualsevol de les situ·
acions següents:

En els serveis jerarquitzats d’institucions sanitàries de la Seguretat Social amb 
nomenament en propietat.

En hospitals amb un programa acreditat per a la docència per la comissió nacional 
de l’especialitat corresponent.

En un centre estranger amb un programa reconegut de docència per a postgraduat 
en l’especialitat corresponent.

b) A l’efecte del còmput dels períodes a què es refereix l’apartat anterior, se 
sumaran els terminis en què s’ha exercit la plaça en els diversos serveis i centres 
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sanitaris, si s’escau. Així mateix, es comptabilitzaran com un de sol els períodes de 
temps en els quals s’hagi exercit simultàniament en més d’una plaça.

Els requisits indicats s’hauran de complir el darrer dia del termini de presentació 
sol·licituds.

4.3 Acreditació dels requisits.
4.3.1 Els requisits a què es refereix l’apartat 4.1 d’aquestes bases, llevat del 

punt c), s’hauran de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds i s’hauran 
de mantenir fins a la presa de possessió; la seva acreditació, la farà fefaentment el 
concursant en el moment de la presentació de la sol·licitud.

4.3.2 La comprovació dels requisits de l’apartat 4.2 d’aquesta base correspon·
drà al tribunal i, a aquest efecte, caldrà que els interessats adjuntin a la sol·licitud 
l’acreditació documental corresponent.

—5 Sol·licituds
5.1 Els qui desitgin participar en el concurs hauran de presentar la sol·licitud 

oportuna d’acord amb el model que se’ls facilitarà al Centre Corporatiu de l’Institut 
Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587·589, 08007 Barcelona).

5.2 Les sol·licituds s’adreçaran a la Direcció Gerència de l’Institut Català de 
la Salut en un termini de 30 dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la 
publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

5.3 Les sol·licituds presentades per correu s’atindran al que disposa l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

5.4 La consignació de dades falses en la instància o en la documentació apor·
tada pels aspirants serà sancionada amb la pèrdua de la plaça, a més de les mesures 
legals que corresponguin.

5.5 El domicili que figuri a les sol·licituds es considerarà l’únic vàlid a l’efecte 
de notificacions i seran responsabilitat exclusiva del concursant els errors en la 
seva consignació i la comunicació a l’Institut Català de la Salut de qualsevol canvi 
de domicili.

—6 Documents que cal aportar amb la sol·licitud
6.1 Acreditació, mitjançant document original o fotocòpia compulsada, dels 

requisits a què fa referència la base 4.
El facultatiu que ja exerceixi com a tal en una plaça en propietat a les institucions 

sanitàries de la Seguretat Social dependents de l’Institut Català de la Salut no caldrà 
que acrediti aquells requisits necessaris per obtenir·la.

6.2 Rebut d’haver ingressat a l’Institut Català de la Salut la quantitat de 51,35 
euros en concepte de drets d’examen. En el supòsit que la sol·licitud es cursi per 
correu, l’ingrés es podrà fer per gir postal o telegràfic i s’adjuntarà a la instància el 
resguard acreditatiu corresponent.

6.3 Historial professional on constin els mèrits valorables de conformitat amb 
el barem que conté l’Ordre del Departament de Salut de 22 de maig de 1996, per la 
qual es regula el sistema de provisió de places vacants de facultatiu especialista en 
els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries gestionades per l’Institut Català 
de la Salut (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996), modificada per l’Ordre del Departament 
de Salut de 24 de desembre de 2004 (DOGC núm. 4293, de 3.1.2005).

A l’historial hi han de figurar expressament els apartats següents:
a) Formació universitària.
b) Formació especialitzada.
c) Experiència professional.
d) Altres activitats.
6.4 Acreditació, mitjançant document original o fotocòpia compulsada, dels 

mèrits valorables segons el barem d’aplicació i al·legats a l’historial professional.
Pel que fa a l’acreditació dels mèrits relatius a la formació de postgrau dels aspi·

rants, serà d’aplicació el que preveu la Resolució de 31 d’octubre de 1990 (DOGC 
núm. 1364, de 7.11.1990).
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Pel que fa a l’acreditació dels mèrits relatius a l’apartat 3.1.b) del barem vigent, 
serà aplicable el que preveu la Resolució del gerent de l’Institut Català de la Salut 
de data 23 de desembre de 1996 (DOGC núm. 2310, de 16.1.1997).

En relació amb els treballs i les publicacions científiques, se’n podrà aportar una 
fotocòpia, sempre que s’especifiqui la ressenya de la publicació o, en cas que es 
tracti d’aportacions a reunions científiques de les quals no hagi existit publicació, 
la certificació acreditativa del centre o la institució organitzadora.

El tribunal podrà requerir als interessats, si ho considera oportú, qualsevol tipus 
d’aclariment que sobre la documentació presentada pugui plantejar·se, i aquests 
restaran obligats a facilitar·la. En el cas que el requeriment no sigui atès, no es 
valorarà el mèrit corresponent.

El tribunal només podrà valorar o sol·licitar aclariments sobre els mèrits al·legats 
pels concursants.
—7 Admissió de sol·licituds

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció Gerència de l’Ins·
titut Català de la Salut publicarà al tauler d’avisos de la seva seu central la llista 
provisional dels aspirants admesos i exclosos, amb expressió, en el darrer cas, de 
les causes d’exclusió.

Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions davant la 
Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut, de conformitat amb el que preveu 
l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis·
tracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les reclamacions seran acceptades o rebutjades en la resolució que aprovi la llista 
definitiva, que es publicarà seguint el mateix procediment que la provisional.

Contra la resolució que aprovi la llista definitiva es podran interposar els recursos 
que s’especifiquen a la base 11 d’aquesta convocatòria.
—8 Tribunals

8.1 La relació dels seus membres serà publicada oportunament al DOGC.
8.2 Les quanties a percebre pels membres del tribunal seran les previstes en el 

Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei, DOGC núm. 
5170, de 10.7.2008.

8.3 Els membres del tribunal hauran d’abstenir·se d’intervenir, i ho notificaran 
a l’autoritat convocant, quan hi concorrin circumstàncies de les que preveu l’article 
28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

8.4 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, els tribunals tindran la seu 
a la Subunitat de Gestió de Processos de Selecció de Personal de l’Institut Català de 
la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona), la qual prestarà 
el suport material i tècnic necessari per a la seva actuació.

8.5 L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, 
pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui 
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, 
que podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment 
quan no compleixin els requisits.
—9 Resolució del concurs

9.1 El tribunal no podrà deixar de cobrir la plaça objecte de convocatòria si els 
aspirants compleixen les condicions que estableix la convocatòria i, feta la prova 
pràctica, superen els mínims prèviament establerts.

9.2 Un cop finalitzades les actuacions oportunes, el tribunal farà públics els 
resultats del concurs, que seran exposats als taulers d’avisos del Centre Corporatiu 
de l’Institut Català de la Salut i del centre sanitari corresponent al lloc objecte de 
convocatòria.

9.3 Els aspirants tindran accés als expedients de qualificació degudament 
valorats pel tribunal durant un termini de 15 dies comptats a partir de la data de 
publicació dels resultats.
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9.4 En el supòsit que, abans de la publicació de la resolució d’adjudicació, un 
adjudicatari renunciï al lloc, aquest es podrà adjudicar al següent en dret, i caldrà 
només la certificació del president del tribunal i del secretari.

9.5 Transcorregut el termini que preveu l’apartat 9.3, el tribunal elevarà a la Di·
recció Gerència de l’Institut Català de la Salut la proposta d’adjudicació corresponent 
al lloc objecte de convocatòria. La proposta del tribunal tindrà caràcter vinculant, 
tret que no s’hagin complert els requisits formals i de procediment establerts.

En el cas que cap dels aspirants no hagi superat els mínims prèviament establerts 
pel tribunal per a la superació de la prova o supòsit pràctic, es declararà desert el 
lloc objecte de convocatòria.

—10 Nomenaments
10.1 La Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut, mitjançant una reso·

lució que es farà pública al DOGC, nomenarà l’aspirant seleccionat, amb expressió 
del lloc concret adjudicat.

10.2 En el termini de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació 
del nomenament al DOGC, l’interessat haurà d’incorporar·se a la seva destinació, 
i perdrà els drets del concurs en el supòsit que deixi passar el termini esmentat per 
incorporar·s’hi.

10.3 D’acord amb el que preveu l’article 18 del Decret 258/2007, de 27 de 
novembre, pel qual s’estableixen, amb caràcter provisional fins que s’aprovin els 
estatuts i normes de desplegament de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut 
Català de la Salut, normes organitzatives de l’Institut Català de la Salut, les persones 
nomenades en aquest procés selectiu seran avaluades cada quatre anys d’acord amb 
el que preveu l’Ordre de 29 d’octubre de 1990, per la qual s’estableix el procediment 
d’avaluació específica de les places de cap de servei i cap de secció dels serveis 
jerarquitzats de les institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut.

—11 Norma final
11.1 S’autoritza la direcció de Recursos Humans per a l’aprovació de tots 

aquells actes de tràmit que de conformitat amb les bases d’aquesta convocatòria 
corresponguin a la Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut.

11.2 Recursos.
D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 
285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, 
de 14.1.1999), i el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, de reestructuració de l’Institut 
Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la 
Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, contra els actes derivats de 
l’autoritat convocant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu 
de reposició davant el director gerent de l’Institut Català de la Salut en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà de la data de la notificació o publicació davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així mateix, contra els actes de tràmit del tribunal que decideixen directa o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en 
el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interes·
sos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el 
director gerent de l’Institut Català de la Salut en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva publicació o notificació.

aNNEx 2

Especialitat: hematologia i hemoteràpia.
Jornada: completa.
Nombre de places: 1.
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Perfil professional: experiència provada en l’especialitat.
Orientació a resultats.
Capacitat per a la direcció i organització d’equips.
Orientació a la qualitat percebuda per malalts i familiars.
Experiència en docència pre i postgrau.
Experiència en recerca bàsica i clínica.

(09.015.099)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució TRE/4015/2008, de 29 de desembre, de nomenament del senyor Jordi 
Oliveras Coll com a director del Programa Interdepartamental de la Generalitat 
de Catalunya per a la Integració de la Formació Professional a Catalunya (DOGC 
núm. 5295, pàg. 1568, de 13.1.2009).

Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC 
i publicat al núm. 5295, pàg. 1568, de 13.1.2009, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 1568, on diu:
“Nomenar el senyor Jordi Oliveras Coll com a director del Programa Interdepar·

tamental de Formació Professional a Catalunya”,
ha de dir:

“Nomenar el senyor Jordi Oliveras Coll com a director del Programa Inter·
departamental de la Generalitat de Catalunya per a la Integració de la Formació 
Professional a Catalunya”.

Barcelona, 14 de gener de 2009

p.D. (Ordre TIC/371/2002, DOGC d’11.11.2002)

aNTONI fERNÁNDEz péREz

Secretari general

(09.015.142)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

RESOLUCIÓ
de 15 de gener de 2009, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Núria 
Sebastian Gallés com a catedràtica d’universitat.

D’acord amb la proposta de la comissió nomenada per resolució de la Universitat 
Pompeu Fabra per jutjar una plaça dels cossos docents universitaris, convocada 
per resolució de 23 d’octubre del 2008 (BOE de 08.11.2008), i d’acord amb el que 
disposen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada 
per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril; el Reial Decret 774/2002, de 26 de juliol 
i l’ article 52.j) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

RESOLC:

1. Nomenar catedràtica d’universitat de la Universitat Pompeu Fabra a la senyora 
Núria Sebastian Gallés en l’àrea de coneixement de Psicologia Bàsica amb perfil 
de Psicolingüística del departament de Tecnologies de la Informació i les Comu·
nicacions (en constitució) (convocatòria núm. F13/08).

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors 
a partir del dia següent de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Les persones interessades també podran interposar potestativament un recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial 
del Estado, cas en el qual no es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta 
del recurs de reposició interposat.

Barcelona, 15 de gener de 2009

JOSEp JOaN MORESO I MaTEOS

Rector

PG·232707 (09.021.105)
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ
de 19 de desembre de 2008, per la qual es convoca concurs d’accés a places dels 
cossos docents universitaris.

D’acord amb el que disposa la disposició transitòria primera i la disposició ad·
dicional segona i desena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d’ Universitats; el RD 1313/2007, 
de 5 d’octubre, pel qual es regula el règim dels concursos d’accés a cossos docents 
universitaris, i l’article 175 i següents de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, 
aprovat per Decret 202/2003, de 26 d’agost, publicat en el diari oficial de la Gene·
ralitat de Catalunya, de 8 de setembre de 2003 i l’acord del Consell de Govern de 
18 de desembre de 2008.

Aquest Rectorat ha resolt convocar concurs per cobrir la plaça que figura en 
l’annex 1 d’aquesta Resolució, d’acord amb les següents:

Bases de la convocatòria

1. Normes generals
1.1. Aquest concurs es regirà pel que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, el Reial Decret 
1313/2007, de 5 d’octubre pel que es regula el règim dels concursos d’accés als 
cossos docents universitaris, l’ Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, i per la 
Normativa de concursos d’accés a places de professorat funcionari dels cossos do·
cents universitaris de la URV, aprovat per Consell de Govern de la Universitat del 
18 de febrer de 2004, i amb caràcter supletori per allò que està previst a la legislació 
general de funcionaris civils de l’Estat.

1.2. Els concursos d’accés tindran procediment independent per cada plaça o 
places convocades en una mateixa àrea de coneixement sempre que tinguin carac·
terístiques diferents.

2. Requisits dels candidats
a) Ser espanyol. No obstant això, hi poden participar en idèntiques condicions 

que els espanyols les persones nascudes en algun dels altres estats membres de la 
Unió Europea o les persones nascudes en algun estat al qual, en virtut dels tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’ estat espanyol, se li 
apliqui la lliure circulació de treballadors. També hi poden participar el cònjuge 
dels espanyols, de les persones d’algun dels altres estats membres de la Unió 
Europea i les persones d’algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat Espanyol, se li apliqui la lliure 
circulació de treballadors, sempre que no estiguin separats de dret, així com els 
seus descendents i els del cònjuge, menors de vint·i·un anys o més grans d’aquesta 
edat que visquin al seu càrrec.

Així mateix, poden participar en els concursos d’accés convocats les persones 
habilitades de nacionalitat estrangera no comunitària, si es compleixen els requisits 
que preveu l’ article 12 del RD 1312/2007, de 5 d’ octubre.

En el moment de presentar de la sol·licitud de participació en el procés selectiu, 
cal acreditar la nacionalitat, així com, si escau, el vincle de parentiu i el de viure al 
seu càrrec, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reial decret 543/2001, de 18 de 
maig, sobre accés a l’ocupació pública de l’Administració general de l’Estat i als 
seus organismes públics de les persones d’altres estats als quals s’apliqui el dret a 
la lliure circulació de treballadors.

El document acreditatiu de la nacionalitat i altres requisits exigits en la con·
vocatòria s’ha de fer mitjançant els documents corresponents, certificats per les 
autoritats competents del país d’origen, traduïts a alguna de les dues llengües 
oficials a Catalunya.
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b) Edat. Tenir complerts la edat mínima exigida per la normativa vigent i no 
haver superat l’edat de jubilació prevista per la llei.

c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Ad·
ministració de l’Estat o de l’Administració Autonòmica, local o institucional, ni 
trobar·se inhabilitat per exercir funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat 
dels quals no sigui espanyola, han d’acreditar, igualment, que no estan sotmesos a 
cap sanció disciplinària o a cap condemna penal que en el seu estat els impedeixi 
accedir a la funció pública.

d) No patir cap malaltia ni cap defecte físic que impedeixin dur a terme les 
funcions corresponents a professor d’Universitat.

3. Requisits específics
a) A més a més dels requisits generals, els candidats han de complir els requisits 

específics que s’assenyalen als articles 12 i 13 i disposicions addicionals primera, 
segona i quarta del RD 1312/2007, de 5 d’ octubre i l’article 178 i següents de l’ 
Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

Els requisits enumerats a l’ article 9.4 del RD 1313/2007, de 5 d’ octubre i en 
aquestes bases s’han de complir en la data del termini per a presentar les sol·licituds, 
i s’han de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari/ària 
de carrera.

4. Sol·licituds
4.1. La sol·licitud per a participar en aquestes proves selectives s’ha d’ajustar al 

model que s’adjunta com a annex II a la present convocatòria.
Les persones que vulguin prendre part en els concursos d’accés han d’enviar 

la sol·licitud corresponent al Rector de la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant 
qualsevol dels procediments establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada parcialment per la Llei 4/1999 de 13 de gener, 
en el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria en el BOE. En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació 
de la documentació a l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el 
que disposa l’article 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per 
tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i 
segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina 
de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en 
què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

A la sol·licitud caldrà adjuntar els documents següents:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent.
b) Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin l’ acompliment dels 

requisits que assenyalen els punt 2 i 3.
c) Justificant d’ingrés dels drets d’examen.
4.2. Drets d’examen: s’haurà d’abonar en concepte de drets d’examen la quantitat 

de 49,30 € al número de compte corrent de la Universitat Rovira i Virgili, Caixa 
Tarragona 2073·0074·36·0110237702, especificant el nom i cognoms, NIF i el codi 
de la plaça a la qual es concursa.

El còmput dels terminis establerts en la convocatòria es realitzaran excloent el 
mes d’agost segons resolució de 18 de juny de 2003, BOE de 25 de juliol de 2003.

5. Admissió d’aspirants
5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el Rector del la Universitat 

Rovira i Virgili dictarà una resolució en el termini de quinze dies hàbils, en què 
declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos amb la causa d’exclusió. 
La resolució esmentada es publicarà en el tauler d’anuncis del Servei de Recursos 
Humans i a l’adreça de correu electrònic www.urv.cat. convocatòries. PDI.

5.2. Contra aquesta resolució els aspirants exclosos podran presentar una re·
clamació davant el Rector en el termini de deu dies naturals, a comptar des de 
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l’endemà de la publicació de l’anunci, o bé solucionar el motiu de l’exclusió en el 
mateix termini.

Finalitzat el termini de reclamacions i un cop resoltes, el rector dictarà una re·
solució en què aprovarà la llista definitiva de candidats admesos i exclosos, que es 
publicarà de la forma abans establerta. Contra aquesta resolució que posarà fi a la 
via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació de la llista al tauler d’anuncis 
del Servei de Recursos Humans i a l’adreça de correu electrònic. Postestativament, 
es podrà interposar recurs de reposició davant el Rector de la Universitat en el 
termini d’un mes des de l’endemà de la publicació.

6. Comissió d’accés
6.1. La comissió està formada pels membres que figuren a l’annex III d’aquesta 

convocatòria, d’acord amb el procediment i els requisits establerts a l’article 177.2 
de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

6.2. El nomenament com a membre d’una comissió és irrenunciable, excepte 
quan hi hagi una causa justificada que n’impedeixi l’actuació com a membre. En 
aquest cas, el Rector resoldrà en el termini de cinc dies hàbils a comptar des la 
recepció de l’escrit de renúncia.

6.3. Els aspirants podran recusar els membres de la comissió, o aquests abstenir·
se quan hi concorrin algunes de les circumstàncies previstes a l’article 29 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.

6.4. En el supòsit excepcional que també el membre suplent no pogués actuar, la 
substitució es farà per ordre correlatiu de nomenament entre els membres suplents 
que pertanyin al mateix cos docent. Si no fos possible aquesta substitució, el Rector 
de la Universitat nomenarà un nou titular i suplent d’acord amb el procediment 
establert a l’Estatut.

6.5. La comissió ha de resoldre el concurs dins dels quatre mesos següents a la 
publicació d’aquesta convocatòria, la constitució i funcionament de la qual estarà 
vinculat a allò que preveu l’ Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la normativa 
de concursos de accés a places de professorat funcionari dels cossos docents uni·
versitaris de la mateixa Universitat.

El president/a titular de la comissió ha de convocar els membres titulars per 
constituir·la indicant dia, hora i lloc. En aquest acte, la comissió ha de fixar els 
criteris de valoració del concurs i el barem corresponent, que farà públic abans de 
l’acte de presentació dels candidats/es.

Els membres de la comissió i els aspirants al concurs d’accés han de ser convocats 
mitjançant notificació amb una antelació mínima de deu dies respecte a la data de 
l’acte de presentació.

7. Desenvolupament del concurs
7.1. El procés de selecció consta de dues fases que són públiques: un acte de pre·

sentació i una avaluació de l’adequació del perfil de la plaça convocada a concurs i 
de la idoneïtat del candidat, d’acord amb l’article 181 de l’ Estatut de la Universitat 
Rovira i Virgili.

7.2. Pel que fa a la primera fase, en l’acte de presentació dels candidats s’infor·
marà dels criteris de valoració i barem acordat, se sortejarà l’ordre d’actuació dels 
diferents candidats i es convocarà els concursants per realitzar la segona fase del 
procés selectiu.

7.3. La segona fase consistirà en una exposició oral del concursant sobre els seus 
projectes acadèmics, relacionada amb les necessitats de la Universitat, posades de 
manifest en la convocatòria de la plaça, seguida d’un debat entre la comissió i el 
concursant. L’exposició oral del concursant tindrà una duració màxima d’una hora, 
i la duració total de la segona fase no podrà excedir de dues hores i mitja.
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8. Proposta de provisió
8.1 Finalitzada la prova, la comissió elaborarà un informe raonat, que pot ser 

individual o col·lectiu si la comissió així ho acorda, sobre els mèrits dels candidats/
es, d’acord amb els criteris de valoració establerts, en què expressarà la valoració 
atorgada a cadascun del concursants. La comissió ha de proposar al rector de forma 
motivada i amb caràcter vinculant una relació de tots els candidats/es que han estat 
valorats positivament, amb l’ordre de preferència per nomenar·los. La comissió 
també por deixar la plaça deserta.

La comissió pot acordar la seva proposta per unanimitat o per majoria. En aquest 
cas el membre discordant haurà de fer constar la seva pròpia valoració i ordenació 
de candidats.

8.2. Els concursants que no hagin estat proposats per ser nomenats per a la plaça 
no podran al·legar cap dret sobre places vacants de la Universitat Rovira i Virgili.

El rector, en vista de la proposta presentada, dictarà una resolució en què nome·
narà al candidat/a amb més puntuació proposat per la comissió.

8.3. Segons l’article 65 de la LOU, el candidat/a nomenat no podrà participar 
en un nou concurs d’accés per a places d’igual categoria i àrea de coneixement 
d’aquesta

Universitat o una de diferent fins que no hagin passat dos anys des de la data de 
la presa de possessió.

8.4. Contra la proposta de la comissió, els candidats podran presentar reclamació 
davant el Rector de la Universitat, en el termini de deu dies a partir de la data de la 
proposta de la comissió.

9. Presentació de documents i nomenament
9.1. Els candidats/es proposats han de presentar en el Registre General de la 

Universitat, en el termini de vint dies naturals següents a la conclusió de l’actuació 
de la Comissió els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o un document equivalent, en cas que la seva 
nacionalitat sigui altre que la espanyola.

b) Fotocòpia compulsada de la documentació requerida per a la plaça.
c) Certificat mèdic oficial en què hi figuri que no pateix cap malaltia ni cap defecte 

físic ni psíquic que l’incapaciti per a fer les funcions corresponents a professor/a 
d’ Universitat.

d) Declaració jurada que estableixi que no ha estat separat de l’ administració 
de l’ estat, institucional o local, ni de les administracions de les comunitats autò·
nomes, en virtut d’expedient disciplinari, i que no està inhabilitat per a l’exercici 
de la funció publica. Els nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea 
o d’algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per l’ estat espanyol, se li apliqui la lliure circulació de treba·
lladors, han d’acreditar, d’acord amb el que estableix l’article 7.2 del RD 543/2001, 
de 18 de maig, no haver estat objecte de sanció disciplinària o de condemna penal 
que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat.

e) Declaració de no estar afectat per incompatibilitat.
9.2. Les persones que tinguin la condició de funcionaris públics de carrera 

en actiu estan exemptes de justificar els documents, les condicions i la resta de 
requisits ja provats en el seu nomenament anterior, i han de presentar certificat de 
l’òrgan competent de l’ administració de la qual depenguin per acreditar la seva 
condició i serveis.

El Rector de la Universitat Rovira i Virgili nomenarà la persona/es proposades 
per la comissió. En cas que el candidat proposat hi renunciï i no es faci efectiva la 
presa de possessió, el rector nomenarà el candidat següent en l’ordre de valoració 
formulat per la comissió.

Atès l’article 182 de l’Estatut de la URV, la valoració de les reclamacions cor·
respon a la Comissió de Reclamacions de la Universitat, la qual haurà de resoldre 
motivadament les reclamacions en un termini màxim de tres mesos.
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La resolució del rector, que executa l’acord de la Comissió de Reclamacions, 
exhaureix la via administrativa.

El nomenament es publicarà al BOE i al DOGC, i es comunicarà a la Secreta·
ria

General del Consejo de Universidades. En el termini de vint dies, a comptar 
des de l’endemà de la publicació del nomenament, el candidat/a proposat ha de 
prendre possessió de la seva destinació, moment en el qual adquireix la condició 
de funcionari/ària docent universitari del cos de què es tracti.

Tarragona, 19 de desembre de 2008

fRaNCESC xavIER gRaU vIDaL

Rector

aNNEx I

Codi de la plaça: DF000657
Cos/Categoria/Escala: Catedràtics d’ Universitat
Grup: A
Dedicació: Temps complet
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Departament: Dret Públic
Centre: Facultat de Ciències Jurídiques
Perfil: Història del Dret i de les Institucions Locals i Territorials
Total places: 1
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aNNEx II
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aNNEx III

Resolució de 19 de desembre de 2008 de la Universitat Rovira i Virgili, per la 
qual es convoca concurs d’accés a places dels cossos docents universitaris.

Codi de la plaça: DF000657
Cos/Categoria/Escala: Catedràtics d’ Universitat
Grup: A
Dedicació: Temps complet
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Departament: Dret Públic
Centre: Facultat de Ciències Jurídiques
Perfil: Història del Dret i de les Institucions Locals i Territorials
Total places: 1

COMISSIÓ DE SELECCIÓ:

Comissió titular:
President: Tomàs de Montagut i Estragués, Catedràtic d’ Universitat de la Uni·

versitat Pompeu Fabra.
Vocal Secretari: Maria Encarnación Ricart Martí, Catedràtica d’ Universitat de 

la Universitat Rovira i Virgili.
Vocal: José M. Pérez Collados, Catedràtic d’ Universitat de la Universitat de 

Girona.

Comissió Suplent:
President: Gregorio Monreal Zia, Catedràtic d’ Universitat de la Universidad 

Pública de Navarra.
Vocal Secretari: Pedro Maria del Pozo Carrascosa, Catedràtic d’ Universitat de 

la Universitat de Rovira i Virgili.
Vocal: Remedios Ferrero Micó, Catedràtica d’ Universitat de la Universitat de 

València.

PG·232077 (09.019.165)
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RESOLUCIÓ
de 14 de gener de 2009, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de nou 
ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de contractació laboral indefinida.

Atès el que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la 
seva modificació posterior, Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril; el Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, del text refós en matèria de funció pública a Catalunya, el 
capítol 3 del conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques 
catalanes i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

Atesa la proposta de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de 
Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 d’octubre de 2008.

En ús de les competències que m’atorga l’Estatut de la Universitat Rovira i 
Virgili.

RESOLC:

1. Convocar concurs de nou ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de 
contractació laboral indefinida de la Universitat Rovira i Virgili.

2. La denominació de la plaça a proveir és:
· Convocatòria LF081658·3: Tècnic/a responsable de manteniment. Servei de 

Recursos Materials (grup I).

3. El procés selectiu es realitzarà amb subjecció a les bases que s’adjunten com 
annex a aquesta resolució.

4. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir de l’en·
demà de la publicació d’aquesta Resolució al Boletín Oficial del Estado.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar 
un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució.

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra 
aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la data de la publicació d’aquesta resolució, davant el mateix òrgan 
que l’ha dictada.

Tarragona, 14 de gener de 2009

fRaNCESC xavIER gRaU vIDaL

Rector

aNNEx

Convocatòria d’una plaça de personal laboral del grup I

Proves selectives per a la contractació d’un/a Tècnic/a responsable de manteni·
ment

Servei de Recursos Materials
CONVOCATÒRIA: LF081658·3 – 3a FASE

Convocada per la resolució del rector de 12 de gener de 2009, segons l’acord pres 
per la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, de data 7 
d’octubre de 2008.
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA

El proveïment de la plaça es farà d’acord amb l’ordre establert a l’article 14 del 
conveni col·lectiu de les universitats públiques catalanes.

El procés de selecció es farà d’acord amb el que estableix el conveni col·lectiu 
de les universitats públiques catalanes i la Normativa Única del PAS, aprovada per 
Junta de Govern de 7 de març de 2002.

Es convoca la fase per als aspirants a la tercera fase.
Els aspirants que hagin participat en una de les fases anteriors, de la mateixa 

convocatòria, quedaran exclosos.

1. Codi convocatòria: LF081658·3
Codi de la plaça: PL000437
Denominació: Tècnic/a responsable de manteniment

2. Lloc de treball: Servei de Recursos Materials

3. Característiques de la contractació:
a) Contracte personal laboral
b) Retribució bruta anual: 34.020,24 euros
c) Horari: 35 hores setmanals.

4. Requisits dels aspirants:
a) Tenir complerts els 16 anys.
b) Estar en possessió del títol d’Enginyer.
c) Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de 

llengua catalana (nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística. En cas 
de que l’aspirant no pugui acreditar aquest nivell, haurà de realitzar la prova de 
nivell que s’estableix en aquesta convocatòria.

d) No haver participat en una de les fases anteriors d’aquesta mateixa convo·
catòria.

5. Taxes d’inscripció en la convocatòria: 51,35 euros.
Els drets d’examen s’han d’ingressar en el compte corrent núm. 2073·0074·36·

0110237702 de Caixa Tarragona, o mitjançant gir postal o telegràfic a favor de la 
Universitat Rovira i Virgili. Quan aquest pagament es faci per gir postal o telegràfic, 
hi ha de constar com a nom del remitent el del mateix aspirant, el qual ha d’indicar 
en la seva sol·licitud el lloc, la data i el número del gir. En qualsevol cas l’aspirant 
ha d’adjuntar l’original del resguard de la imposició. En cap cas el pagament de la 
taxa substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant la Universitat dins 
el termini i en la forma que es preveu en aquestes bases. La taxa s’acredita en el 
moment de la inscripció, però l’ingrés corresponent ha d’ésser previ a la sol·licitud 
d’inscripció.

Els aspirants que s’acullin al que estableix l’article 34 de la Llei 15/1997, de 24 
de desembre, a l’efecte de restar exempt de l’abonament de la taxa d’inscripció que 
preveu la base 3.4, han d’aportar un certificat expedit per la corresponent Oficina 
de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i/o si s’escau 
de l’INEM (Instituto Nacional de Empleo), que acrediti que es troben en aquesta 
situació i que no perceben cap prestació econòmica, i en el cas dels jubilats que 
no hagin complert els 65 anys, un certificat de l’organisme corresponent i fer·ho 
constar a la sol·licitud.

Els drets d’examen es reintegraran a petició de les persones interessades que hagin 
estat excloses definitivament de la realització de les proves selectives i sempre que 
la exclusió no es produeixi per causes imputables a l’interessat.

6. Mèrits:
6.1 Coneixements:
a) Idiomes
· Anglès: Nivell Alt
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b) Ofimàtica
· Full de càlcul: Nivell intermedi
· Processador de text: Nivell intermedi
· Programa de presentacions: Nivell intermedi
c) Aplicatius específics
· Disseny gràfic, càlcul i descripció de projectes.
· Els propis de gestió d’incidències.
d) Coneixements específics
· Normativa d’edificació
· Legislació i gestió pressupostària
· Normativa de contractes de les administracions públiques
· Normativa de seguretat amb edificis
· Normativa bàsica sobre manteniment i edificació
· Disseny de protocols i procediments
6.2 Competències:
· Compromís amb la URV
· Planificació/ Priorització
· Resolució/Anticipació
· Presa de decisions
· Integritat
· Orient. Millora
· Orient. Servei
6.3 Funcions:
a) F. Genèriques:
· Actuar com a referent i responsable tècnic del seu àmbit d’actuació.
· Garantir i vetllar pel bon funcionament de la unitat.
· Elaborar i redactar informes, memòries i normatives específiques amb la llengua 

requerida (català, castellà i/o anglès).
· Conèixer la normativa vigent, així com l’evolució dels recursos tècnics, i garantir 

la seva correcta aplicació dins del seu àmbit d’actuació.
· Coordinar i dirigir l’equip de persones assignat, per delegació del gerent.
· Garantir el manteniment i actualització de la pàgina web de la Unitat.
· Garantir la correcta atenció als usuaris per part del personal de la unitat.
· Assegurar el control i manteniment de les bases de dades pròpies de l’àmbit 

d’actuació.
· Implementar sistemes de qualitat.
· Proposar i implementar millores de funcionament.
b) F. Específiques:
· Dissenyar i desenvolupar el procés de gestió del manteniment d’instal·lacions: 

correctiu, modificatiu, preventiu i normatiu (procediments, circuits, freqüències, 
indicadors, ...), i organitzar les tasques que se’n derivin.

· Dissenyar i desenvolupar el procés de gestió del manteniment d’obra civil: 
correctiu, modificatiu, preventiu i normatiu (procediments, circuits, freqüències, 
indicadors,...), i organitzar les tasques que se’n derivin.

· Gestionar i controlar els subministraments i serveis tècnics a la URV, millorant 
les prestacions que rep la comunitat universitària i dissenyant polítiques i procedi·
ments d’estalvi i eficiència energètics.

· Definir les necessitats, contractar i fer el seguiment de serveis generals (neteja, 
seguretat, ...)

· Impulsar la utilització d’aplicatius informàtics per a la gestió del manteni·
ment.

· Proposar i redactar projectes valorats de reforma, ampliació i millora relatius 
al seu àmbit d’actuació i fer el seguiment de la seva implantació, tenint en compte 
l’explotació òptima dels equipaments i les instal·lacions de la URV.

· Col·laborar en l’elaboració de pressupostos de contractació dels serveis en el 
seu àmbit d’actuació i subministres generals de la URV.
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· Proporcionar assessorament tècnic en les negociacions amb els proveïdors de 
les condicions tècniques i de subministraments de la URV.

· Redactar plecs, proposar la resolució d’adjudicacions i fer el seguiment de 
contractes relatius al seu àmbit d’actuació.

· Participar en la direcció d’atenció d’emergències en el seu àmbit d’actuació.
· Altres funcions i tasques de caràcter transitori que, encarregades pels seus su·

periors o d’acord amb els òrgans corresponents, s’assignin a aquesta plaça, sempre 
i quan es corresponguin amb la categoria i característiques de la mateixa.

7. Sol·licituds:
Les persones interessades en participar en les proves i que reuneixin els requisits 

per fer·ho, hauran de presentar el model normalitzat de sol·licitud (i el document que 
s’adjunta com annex a la sol·licitud) al Registre General de la Universitat (Edifici 
del Rectorat, carrer de l’Escorxador, s/n – 43003 Tarragona), o en la forma que 
estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim 
cas, l’aspirant haurà de comunicar·ho al Servei de Recursos Humans mitjançant 
tèlex, telegrama o fax dins el període de presentació de sol·licituds, que serà de 20 
dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Boletín Oficial 
del Estado.

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a 
l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 
del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·
licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans 
de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus 
corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui 
entrada al Registre General de la Universitat.

Els aspirants juntament amb la sol·licitud, han de presentar la documentació 
requerida per a poder ser admès/a a la convocatòria:

a) Fotocòpia del DNI
b) Fotocòpia de la titulació exigida a les bases d’aquesta convocatòria
c) Certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell 

C)
d) Original del resguard d’haver abonat les taxes corresponents a que fa refe·

rència la base 5.
Els mèrits que es desitgin al·legar: formació complementària, altres titulacions, 

experiència, currículum, etc., hauran d’anar relacionats en l’Annex de la sol·licitud, 
adjuntant la documentació acreditativa en el mateix ordre en que constin a la sol·
licitud. Els mèrits que no siguin acreditats no seran valorats.

Als efectes de valorar els mèrits del currículum, el Tribunal entendrà que única·
ment aquells mèrits que es facin constar expressament a la sol·licitud (en el model 
normalitzat), són els mèrits que els candidats volen que els siguin valorats, sense 
que sigui possible, per tant, una remissió genèrica al currículum o un altre annex.

En cap cas no es tindran en compte condicions o mèrits no al·legats ni justificats 
de la forma requerida en aquestes bases.

L’experiència laboral ha d’acreditar·se mitjançant un informe de vida laboral 
expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i/o un full de serveis pres·
tats per part de l’Administració i un certificat de l’empresa on constin les tasques 
realitzades.

Abans d’un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, el rector de la Universitat Rovira i Virgili dictarà la resolució per la qual 
s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos a aquesta convocatòria. Aquesta 
resolució es publicarà al tauler d’anuncis del servei de Recursos Humans (Av. Països 
Catalans, 5·7 – 43007 Tarragona) i a la pàgina web de la Universitat.

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà 
de la publicació de la relació indicada, per presentar les reclamacions que conside·
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rin adients, per tal d’esmenar els defectes de la instància que hagin motivat la seva 
exclusió provisional o que exigeixin la seva correcció.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins d’aquest termini els defectes 
a ells imputables, s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

8. Procés de selecció:
8.1 Constarà de:
a) Proves:
• Primera prova: De caràcter eliminatori, consistirà en la realització d’una prova 

escrita en la qual es valorarà el coneixement de la llengua catalana per part de 
l’aspirant. Es qualificarà com a apte/no apte. Els aspirants quedaran exempts de 
realitzar aquest exercici si han justificat documentalment, que estan en possessió 
del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell 
C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

També quedaran exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que ho 
sol·licitin a l’empara del que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acre·
ditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal 
i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

• Segona prova: De caràcter no eliminatori, consistirà en la realització d’un test 
de capacitats i habilitats que es basarà en les que constin com a tals en la fitxa del 
lloc de treball de la plaça/places convocada/des. Els resultats d’aquest test seran 
orientatius per al tribunal i no s’emetrà cap tipus de qualificació sobre el test de 
capacitats i habilitats.

• Tercera prova: Prova de caràcter eliminatori, que valorarà els coneixements 
generals sobre el sistema universitari, sobre la URV en particular i sobre les fun·
cions i tasques concretes a realitzar com a Tècnic/a responsable de manteniment, 
que podrà incloure un o més supòsits teòrics i pràctics a desenvolupar.

b) Estudi del currículum de l’aspirant, del qual es valorarà especialment la formació 
relacionada amb les tasques dels llocs de treball i l’experiència en llocs similars.

c) Entrevista.
8.2 Quedaran eximides de la realització del test de capacitats i habilitats, aquelles 

persones que l’haguessin realitzat durant els 18 mesos immediatament anteriors a 
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 
de què es tracti. En aquests casos, el tribunal utilitzarà els resultats obtinguts en 
l’anterior realització del test.

Tanmateix, les persones que ho sol·licitin de forma expressa, podran tornar a real  
L’exempció del català també s’haurà d’acreditar a la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds de la convocatòria de què es tracti.

9. Resolució de la convocatòria
La Comissió, una vegada finalitzat tot el procés de selecció, farà pública, en el 

tauler d’anuncis del servei de Recursos Humans de la Universitat, les puntuacions 
obtingudes pels aspirants en cadascuna de les proves i elevarà la proposta de con·
tractació de la persona que hagi obtingut major puntuació.

L’aspirant proposat haurà de presentar al servei de Recursos Humans de la 
Universitat Rovira i Virgili, dins del termini de 5 dies naturals comptadors des 
de la data de publicació de la llista d’aprovats o de puntuacions, la documentació 
original que l’aspirant va presentar en el moment de fer la sol·licitud, així com tota 
la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la convocatòria. El Servei de 
Recursos Humans haurà de fer constar expressament la verificació i concordança 
entre les còpies i els documents originals.

Els que no presentin la documentació necessària dins del termini a què fa refe·
rència el paràgraf anterior, llevat dels casos de força major que seran comprovats 
per l’autoritat convocant, i els que no compleixin els requisits necessaris, no podran 
ser contractats i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens prejudici de la res·
ponsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat.
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10. Comissió de selecció:
10.a Comissió titular:
President:  Dr. Xavier Farriol Roigé
Vocal: Sr. Artur Martí de Dalmau
Vocal: Sra. Sílvia Sancho Roca
Vocal: Sr. Josep Alberich Brugarola
Vocal: Sr. José Rodríguez Tena
10.b Comissió suplent:
President: Sr. Manuel Molina Clavero
Vocal: Sr. Ramon Aloguín Pallach
Vocal: Sra. Helena Fraga Gonzàlez
Vocal:  Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Vocal: Sr. José M. Sánchez Fernández
La Comissió podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes 

o alguna de les proves. Aquests assessors tindran veu però no vot.

11. Norma final
Per tal de notificar als interessats les resolucions i actes administratius que afectin 

els seus drets i interessos, la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb l’article 59.5 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, efectuarà les corresponents pu·
blicacions al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans. La publicació dels 
anuncis de realització dels exercicis i altres s’efectuarà al tauler d’anuncis del servei 
de Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili.

Les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i les seves 
bases, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació 
de l’esmentada convocatòria.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada contra els 
actes administratius que es derivin de l’actuació del tribunal, davant el rector de la 
Universitat en el termini d’un mes, comptat des de la seva notificació o publicació, 
el qual es pot entendre desestimat per silenci administratiu pel transcurs de tres 
mesos sense que hi recaigui resolució expressa. Resta aleshores expedita la via del 
recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent de la jurisdicció con·
tenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà 
de la notificació durant el termini d’un any a comptar des de la interposició del 
recurs d’alçada. Si recau resolució expressa al recurs d’alçada plantejat, el termini 
per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos a comptar des 
de la seva notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

PG·232688 (09.021.079)
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RESOLUCIÓ
de 14 de gener de 2009, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs 
de nou ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de contractació laboral 
indefinida.

Atès el que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la 
seva modificació posterior, Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril; el Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, del text refós en matèria de funció pública a Catalunya, el 
capítol 3 del conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques 
catalanes i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

Atesa la proposta de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de 
Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 d’octubre de 2008.

En ús de les competències que m’atorga l’Estatut de la Universitat Rovira i 
Virgili.

RESOLC:

1. Convocar concurs de nou ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de 
contractació laboral indefinida de la Universitat Rovira i Virgili.

2. La denominació de la plaça a proveir és:
· Convocatòria LF081659·3: Tècnic/a responsable de projectes. Servei de Recursos 

Materials (grup I).

3. El procés selectiu es realitzarà amb subjecció a les bases que s’adjunten com 
annex a aquesta resolució.

4. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir de l’en·
demà de la publicació d’aquesta Resolució al Boletín Oficial del Estado.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar 
un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució.

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra 
aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la data de la publicació d’aquesta resolució, davant el mateix òrgan 
que l’ha dictada.

Tarragona, 14 de gener de 2009

fRaNCESC xavIER gRaU vIDaL

Rector

aNNEx

Convocatòria d’una plaça de personal laboral del grup I

Proves selectives per a la contractació d’un/a Tècnic/a responsable de pro·
jectes

Servei de Recursos Materials
CONVOCATÒRIA: LF081659·3 – 3a FASE
Convocada per la resolució del rector de 12 de gener de 2009, segons l’acord pres 

per la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, de data 7 
d’octubre de 2008.
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA

El proveïment de la plaça es farà d’acord amb l’ordre establert a l’article 14 del 
conveni col·lectiu de les universitats públiques catalanes.

El procés de selecció es farà d’acord amb el que estableix el conveni col·lectiu 
de les universitats públiques catalanes i la Normativa Única del PAS, aprovada per 
Junta de Govern de 7 de març de 2002.

Es convoca la fase per als aspirants a la tercera fase.
Els aspirants que hagin participat en una de les fases anteriors, de la mateixa 

convocatòria, quedaran exclosos.

1. Codi convocatòria: LF081659·3
Codi de la plaça: PL001000
Denominació: Tècnic/a responsable de projectes

2. Lloc de treball: Servei de Recursos Materials

3. Característiques de la contractació:
a) Contracte personal laboral
b) Retribució bruta anual: 34.020,24 euros
c) Horari: 35 hores setmanals.

4. Requisits dels aspirants:
a) Tenir complerts els 16 anys.
b) Estar en possessió del títol d’Arquitecte i/o d’Enginyer.
c) Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de 

llengua catalana (nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística. En cas 
de que l’aspirant no pugui acreditar aquest nivell, haurà de realitzar la prova de 
nivell que s’estableix en aquesta convocatòria.

d) No haver participat en una de les fases anteriors d’aquesta mateixa convo·
catòria.

5. Taxes d’inscripció en la convocatòria: 51,35 euros.
Els drets d’examen s’han d’ingressar en el compte corrent núm. 2073·0074·36·

0110237702 de Caixa Tarragona, o mitjançant gir postal o telegràfic a favor de la 
Universitat Rovira i Virgili. Quan aquest pagament es faci per gir postal o telegràfic, 
hi ha de constar com a nom del remitent el del mateix aspirant, el qual ha d’indicar 
en la seva sol·licitud el lloc, la data i el número del gir. En qualsevol cas l’aspirant 
ha d’adjuntar l’original del resguard de la imposició. En cap cas el pagament de la 
taxa substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant la Universitat dins 
el termini i en la forma que es preveu en aquestes bases. La taxa s’acredita en el 
moment de la inscripció, però l’ingrés corresponent ha d’ésser previ a la sol·licitud 
d’inscripció.

Els aspirants que s’acullin al que estableix l’article 34 de la Llei 15/1997, de 24 
de desembre, a l’efecte de restar exempt de l’abonament de la taxa d’inscripció que 
preveu la base 3.4, han d’aportar un certificat expedit per la corresponent Oficina 
de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i/o si s’escau 
de l’INEM (Instituto Nacional de Empleo), que acrediti que es troben en aquesta 
situació i que no perceben cap prestació econòmica, i en el cas dels jubilats que 
no hagin complert els 65 anys, un certificat de l’organisme corresponent i fer·ho 
constar a la sol·licitud.

Els drets d’examen es reintegraran a petició de les persones interessades que hagin 
estat excloses definitivament de la realització de les proves selectives i sempre que 
la exclusió no es produeixi per causes imputables a l’interessat.

6. Mèrits:
6.1 Coneixements:
a) Idiomes
· Anglès: Nivell Alt
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b) Ofimàtica
· Full de càlcul: Nivell intermedi
· Processador de text: Nivell intermedi
· Programa de presentacions: Nivell intermedi
c) Aplicatius específics
· Disseny gràfic, càlcul i descripció de projectes.
d) Coneixements específics
· Normativa d’edificació
· Legislació i gestió pressupostària
· Normativa de contractes de les administracions públiques
· Normativa de seguretat amb edificis
· Normativa bàsica sobre manteniment i edificació
· Disseny de protocols i procediments
· Seguiment i gestió de pagaments
6.2 Competències:
· Compromís amb la URV
· Planificació/ Priorització
· Resolució/Anticipació
· Presa de decisions
· Integritat
· Orient. Millora
· Orient. Servei
6.3 Funcions:
a) F. Genèriques:
· Actuar com a referent i responsable tècnic del seu àmbit d’actuació.
· Garantir i vetllar pel bon funcionament de la unitat.
· Elaborar i redactar informes, memòries i normatives específiques amb la llengua 

requerida (català, castellà i/o anglès).
· Conèixer la normativa vigent, així com l’evolució dels recursos tècnics, i garantir 

la seva correcta aplicació dins del seu àmbit d’actuació.
· Coordinar i dirigir l’equip de persones assignat, per delegació del gerent.
· Garantir el manteniment i actualització de la pàgina web de la Unitat.
· Garantir la correcta atenció als usuaris per part del personal de la unitat.
· Assegurar el control i manteniment de les bases de dades pròpies de l’àmbit 

d’actuació.
· Implementar sistemes de qualitat.
· Proposar i implementar millores de funcionament.
b) F. Específiques:
· Gestionar l’execució de projectes propis: redacció de projectes valorats i direcció 

i coordinació de les obres i instal·lacions (RAM, RAM cofinançat, projectes sota 
petició, RAM seguretat i salut i simulacres).

· Supervisar i controlar els projectes aliens en les etapes de definició, contractació 
e execució.

· Redactar plecs, proposar la resolució d’adjudicacions i fer el seguiment de 
contractes (actes replanteig, certificacions, recepció, liquidacions, ...).

· Proposar i redactar projectes valorats de reforma, ampliació i millora relatius 
al seu àmbit d’actuació, i fer el seguiment de la seva implantació tenint en compte 
l’explotació òptima dels equipaments i instal·lacions de la URV, així com els aspectes 
relacionats amb l’estalvi i eficiència energètica.

· Col·laborar en l’elaboració de pressupostos de contractació dels serveis en el 
seu àmbit d’actuació.

· Proporcionar assessorament tècnic en les negociacions amb els proveïdors de 
les condicions tècniques requerides per la URV.

· Altres funcions i tasques de caràcter transitori que, encarregades pels seus su·
periors o d’acord amb els òrgans corresponents, s’assignin a aquesta plaça, sempre 
i quan es corresponguin amb la categoria i característiques de la mateixa.
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7. Sol·licituds:
Les persones interessades en participar en les proves i que reuneixin els requisits 

per fer·ho, hauran de presentar el model normalitzat de sol·licitud (i el document que 
s’adjunta com annex a la sol·licitud) al Registre General de la Universitat (Edifici 
del Rectorat, carrer de l’Escorxador, s/n – 43003 Tarragona), o en la forma que 
estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim 
cas, l’aspirant haurà de comunicar·ho al Servei de Recursos Humans mitjançant 
tèlex, telegrama o fax dins el període de presentació de sol·licituds, que serà de 20 
dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Boletín Oficial 
del Estado.

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a 
l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 
del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·
licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans 
de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus 
corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui 
entrada al Registre General de la Universitat.

Els aspirants juntament amb la sol·licitud, han de presentar la documentació 
requerida per a poder ser admès/a a la convocatòria:

a) Fotocòpia del DNI
b) Fotocòpia de la titulació exigida a les bases d’aquesta convocatòria
c) Certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell 

C)
d) Original del resguard d’haver abonat les taxes corresponents a que fa refe·

rència la base 5.
Els mèrits que es desitgin al·legar: formació complementària, altres titulacions, 

experiència, currículum, etc., hauran d’anar relacionats en l’Annex de la sol·licitud, 
adjuntant la documentació acreditativa en el mateix ordre en que constin a la sol·
licitud. Els mèrits que no siguin acreditats no seran valorats.

Als efectes de valorar els mèrits del currículum, el Tribunal entendrà que única·
ment aquells mèrits que es facin constar expressament a la sol·licitud (en el model 
normalitzat), són els mèrits que els candidats volen que els siguin valorats, sense 
que sigui possible, per tant, una remissió genèrica al currículum o un altre annex.

En cap cas no es tindran en compte condicions o mèrits no al·legats ni justificats 
de la forma requerida en aquestes bases.

L’experiència laboral ha d’acreditar·se mitjançant un informe de vida laboral 
expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i/o un full de serveis pres·
tats per part de l’Administració i un certificat de l’empresa on constin les tasques 
realitzades.

Abans d’un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, el rector de la Universitat Rovira i Virgili dictarà la resolució per la qual 
s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos a aquesta convocatòria. Aquesta 
resolució es publicarà al tauler d’anuncis del servei de Recursos Humans (Av. Països 
Catalans, 5·7 – 43007 Tarragona) i a la pàgina web de la Universitat.

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà 
de la publicació de la relació indicada, per presentar les reclamacions que conside·
rin adients, per tal d’esmenar els defectes de la instància que hagin motivat la seva 
exclusió provisional o que exigeixin la seva correcció.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins d’aquest termini els defectes 
a ells imputables, s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

8. Procés de selecció:
8.1 Constarà de:
a) Proves:
• Primera prova: De caràcter eliminatori, consistirà en la realització d’una prova 

escrita en la qual es valorarà el coneixement de la llengua catalana per part de 
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l’aspirant. Es qualificarà com a apte/no apte. Els aspirants quedaran exempts de 
realitzar aquest exercici si han justificat documentalment, que estan en possessió 
del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell 
C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

També quedaran exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que ho 
sol·licitin a l’empara del que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acre·
ditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal 
i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

• Segona prova: De caràcter no eliminatori, consistirà en la realització d’un test 
de capacitats i habilitats que es basarà en les que constin com a tals en la fitxa del 
lloc de treball de la plaça/places convocada/des. Els resultats d’aquest test seran 
orientatius per al tribunal i no s’emetrà cap tipus de qualificació sobre el test de 
capacitats i habilitats.

Els candidats/tes que accedeixin al concurs per promoció interna, només els 
serà d’aplicació el test de capacitats i habilitats si les que constin com a tals en la 
fitxa del lloc convocat són diferents de les que consten en la fitxa del lloc de treball 
d’origen del candidat/a.

• Tercera prova: Prova de caràcter eliminatori, que valorarà els coneixements 
generals sobre el sistema universitari, sobre la URV en particular i sobre les funcions 
i tasques concretes a realitzar com a Tècnic/a responsable de projectes que podrà 
incloure un o més supòsits teòrics i pràctics a desenvolupar.

b) Estudi del currículum de l’aspirant, del qual es valorarà especialment la formació 
relacionada amb les tasques dels llocs de treball i l’experiència en llocs similars.

c) Entrevista.
8.2 Quedaran eximides de la realització del test de capacitats i habilitats, aquelles 

persones que l’haguessin realitzat durant els 18 mesos immediatament anteriors a 
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 
de què es tracti. En aquests casos, el tribunal utilitzarà els resultats obtinguts en 
l’anterior realització del test.

Tanmateix, les persones que ho sol·licitin de forma expressa, podran tornar a 
realitzar el test de capacitats i habilitats.

8.3 L’exempció del català també s’haurà d’acreditar a la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de què es tracti.

9. Resolució de la convocatòria
La Comissió, una vegada finalitzat tot el procés de selecció, farà pública, en el 

tauler d’anuncis del servei de Recursos Humans de la Universitat, les puntuacions 
obtingudes pels aspirants en cadascuna de les proves i elevarà la proposta de con·
tractació de la persona que hagi obtingut major puntuació.

L’aspirant proposat haurà de presentar al servei de Recursos Humans de la 
Universitat Rovira i Virgili, dins del termini de 5 dies naturals comptadors des 
de la data de publicació de la llista d’aprovats o de puntuacions, la documentació 
original que l’aspirant va presentar en el moment de fer la sol·licitud, així com tota 
la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la convocatòria. El Servei de 
Recursos Humans haurà de fer constar expressament la verificació i concordança 
entre les còpies i els documents originals.

Els que no presentin la documentació necessària dins del termini a què fa refe·
rència el paràgraf anterior, llevat dels casos de força major que seran comprovats 
per l’autoritat convocant, i els que no compleixin els requisits necessaris, no podran 
ser contractats i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens prejudici de la res·
ponsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat.

10. Comissió de selecció:
10.a Comissió titular:
President:  Dr. Xavier Farriol Roigé
Vocal: Sr. Artur Martí de Dalmau
Vocal: Sra. Sílvia Sancho Roca
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Vocal: Sr. Josep Alberich Brugarola
Vocal: Sr. José Rodríguez Tena
10.b Comissió suplent:
President: Sr. Manuel Molina Clavero
Vocal: Sr. Ramon Aloguín Pallach
Vocal: Sra. Helena Fraga Gonzàlez
Vocal:  Sr. José Luis Valdivieso Álvarez
Vocal: Sr. José M. Sánchez Fernández
La Comissió podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes 

o alguna de les proves. Aquests assessors tindran veu però no vot.

11. Norma final
Per tal de notificar als interessats les resolucions i actes administratius que afectin 

els seus drets i interessos, la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb l’article 59.5 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, efectuarà les corresponents pu·
blicacions al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans. La publicació dels 
anuncis de realització dels exercicis i altres s’efectuarà al tauler d’anuncis del servei 
de Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili.

Les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i les seves 
bases, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació 
de l’esmentada convocatòria.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada contra els 
actes administratius que es derivin de l’actuació del tribunal, davant el rector de la 
Universitat en el termini d’un mes, comptat des de la seva notificació o publicació, 
el qual es pot entendre desestimat per silenci administratiu pel transcurs de tres 
mesos sense que hi recaigui resolució expressa. Resta aleshores expedita la via del 
recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent de la jurisdicció con·
tenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà 
de la notificació durant el termini d’un any a comptar des de la interposició del 
recurs d’alçada. Si recau resolució expressa al recurs d’alçada plantejat, el termini 
per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos a comptar des 
de la seva notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

PG·232689 (09.021.081)
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RESOLUCIÓ
de 14 de gener de 2009, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de nou 
ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de contractació laboral indefinida.

Atès el que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la 
seva modificació posterior, Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril; el Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, del text refós en matèria de funció pública a Catalunya, el 
capítol 3 del conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques 
catalanes i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

Atesa la proposta de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de 
Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 d’octubre de 2008.

En ús de les competències que m’atorga l’Estatut de la Universitat Rovira i 
Virgili.

RESOLC:

1. Convocar concurs de nou ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de 
contractació laboral indefinida de la Universitat Rovira i Virgili.

2. La denominació de la plaça a proveir és:
· Convocatòria LF083669·3: Tècnic/a auxiliar de recursos tecnològics. Servei de 

Recursos Educatius (grup III).

3. El procés selectiu es realitzarà amb subjecció a les bases que s’adjunten com 
annex a aquesta resolució.

4. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir de l’en·
demà de la publicació d’aquesta Resolució al Boletín Oficial del Estado.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar 
un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució.

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra 
aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la data de la publicació d’aquesta resolució, davant el mateix òrgan 
que l’ha dictada.

Tarragona, 14 de gener de 2009

fRaNCESC xavIER gRaU vIDaL

Rector

aNNEx

Convocatòria d’una plaça de personal laboral del grup III

Proves selectives per a la contractació d’un/a Tècnic/a auxiliar de recursos tecno·
lògics
Servei de Recursos Educatius
CONVOCATÒRIA: LF083669·3 – 3a FASE

Convocada per la resolució del rector de 12 de gener de 2009, segons l’acord pres 
per la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, de data 7 
d’octubre de 2008.
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA

El proveïment de la plaça es farà d’acord amb l’ordre establert a l’article 14 del 
conveni col·lectiu de les universitats públiques catalanes.

El procés de selecció es farà d’acord amb el que estableix el conveni col·lectiu 
de les universitats públiques catalanes i la Normativa Única del PAS, aprovada per 
Junta de Govern de 7 de març de 2002.

Es convoca la fase per als aspirants a la tercera fase.
Els aspirants que hagin participat en una de les fases anteriors, de la mateixa 

convocatòria, quedaran exclosos.

1. Codi convocatòria: LF083669·3
Codi de la plaça: PL000322
Denominació: Tècnic/a auxiliar de recursos tecnològics

2. Lloc de treball: Servei de Recursos Educatius

3. Característiques de la contractació:
a) Contracte personal laboral
b) Retribució bruta anual: 22.794,20 euros
c) Horari: 35 hores setmanals.

4. Requisits dels aspirants:
a) Tenir complerts els 16 anys.
b) Estar en possessió com a mínim del títol de formació professional de 2n grau 

o equivalent, o capacitat provada. En el cas d’al·legar capacitat provada, s’hauran 
de complir els requisits que estableix l’article 27 del conveni col·lectiu de les uni·
versitats públiques catalanes.

c) Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de 
llengua catalana (nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística. En cas 
de que l’aspirant no pugui acreditar el nivell C, haurà de realitzar la prova de nivell 
que s’estableix en aquesta convocatòria.

d) No haver participat en una de les fases anteriors d’aquesta mateixa convo·
catòria.

5. Taxes d’inscripció en la convocatòria: 29,45 euros.
Els drets d’examen s’han d’ingressar en el compte corrent núm. 2073·0074·36·

0110237702 de Caixa Tarragona, o mitjançant gir postal o telegràfic a favor de la 
Universitat Rovira i Virgili. Quan aquest pagament es faci per gir postal o telegràfic, 
hi ha de constar com a nom del remitent el del mateix aspirant, el qual ha d’indicar 
en la seva sol·licitud el lloc, la data i el número del gir. En qualsevol cas l’aspirant ha 
d’adjuntar l’original del resguard de la imposició. En cap cas el pagament de la taxa 
substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant la Universitat dins el termini 
i en la forma que es preveu en aquestes bases. La taxa s’acredita en el moment de la 
inscripció, però l’ingrés corresponent ha d’ésser previ a la sol·licitud d’inscripció.

Els aspirants que s’acullin al que estableix l’article 34 de la Llei 15/1997, de 24 
de desembre, a l’efecte de restar exempt de l’abonament de la taxa d’inscripció que 
preveu la base 3.4, han d’aportar un certificat expedit per la corresponent Oficina 
de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i/o si s’escau 
de l’INEM (Instituto Nacional de Empleo), que acrediti que es troben en aquesta 
situació i que no perceben cap prestació econòmica, i en el cas dels jubilats que 
no hagin complert els 65 anys, un certificat de l’organisme corresponent i fer·ho 
constar a la sol·licitud.

Els drets d’examen es reintegraran a petició de les persones interessades que hagin 
estat excloses definitivament de la realització de les proves selectives i sempre que 
la exclusió no es produeixi per causes imputables a l’interessat.

6. Mèrits:
6.1 Coneixements:
· Processos formatius semipresencials i a distància en entorns multimèdia.
· Gestió d’espais Web de suport a la docència.
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· Sistemes de videoconverència.
· Software per al desenvolupament de material multimèdia: Fireworks, Flash, 

Dreamweaver, Photoshop, FTP, HTML.
· Sistemes i tècniques de difusió i producció de vídeo per xarxa.
· Estandarització de material i d’entorns tecnològics de formació.
· Anglès.
6.2 Capacitats:
· Anàlisi
· Eficiència
· Orientació als usuaris
· Organització de la informació
· Comunicació
· Priorització
6.3 Habilitats:
· Agilitat
· Flexibilitat
· Receptivitat
6.4 Funcions:
· Suport en el disseny i producció de material multimèdia, especialment pel que 

fa a materials per a la docència i la recerca en format electrònic o audiovisual.
· Suport tècnic a la docència presencial i no presencial.
· Suport en la gestió dels entorns tecnològics de formació del Servei.
· Suport en la formació als usuaris en l’ús i aplicació d’eines tecnològiques per 

a la docència.
· Suport tècnic a la realització de videoconferències.
· Digitalització, edició i compressió de video per a ser servit sota comanda.
· Etiquetatge i empaquetat de continguts educatius.
· Gestió tècnica de processos de virtualització.

7. Sol·licituds:
Les persones interessades en participar en les proves i que reuneixin els requisits 

per fer·ho, hauran de presentar el model normalitzat de sol·licitud (i el document que 
s’adjunta com annex a la sol·licitud) al Registre General de la Universitat (Edifici del 
Rectorat, carrer de l’Escorxador, s/n – 43003 Tarragona), o en la forma que estableix 
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra·
cions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, l’aspirant 
haurà de comunicar·ho al Servei de Recursos Humans mitjançant tèlex, telegrama o 
fax dins el període de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a partir 
de l’endemà de la publicació de la resolució al Boletín Oficial del Estado.

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a 
l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 
del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·
licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans 
de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus 
corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui 
entrada al Registre General de la Universitat.

Els aspirants juntament amb la sol·licitud, han de presentar la documentació 
requerida per a poder ser admès/a a la convocatòria:

a) Fotocòpia del DNI
b) Fotocòpia de la titulació exigida a les bases d’aquesta convocatòria
c) Certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana 

(nivell C).
d) Original del resguard d’haver abonat les taxes corresponents a que fa refe·

rència la base 5.
Els mèrits que es desitgin al·legar: formació complementària, altres titulacions, 

experiència, currículum, etc., hauran d’anar relacionats en l’Annex de la sol·licitud, 
adjuntant la documentació acreditativa en el mateix ordre en que constin a la sol·
licitud. Els mèrits que no siguin acreditats no seran valorats.
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Als efectes de valorar els mèrits del currículum, el Tribunal entendrà que única·
ment aquells mèrits que es facin constar expressament a la sol·licitud (en el model 
normalitzat), són els mèrits que els candidats volen que els siguin valorats, sense 
que sigui possible, per tant, una remissió genèrica al currículum o un altre annex.

En cap cas no es tindran en compte condicions o mèrits no al·legats ni justificats 
de la forma requerida en aquestes bases.

L’experiència laboral ha d’acreditar·se mitjançant un informe de vida laboral expedit 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social i/o un full de serveis prestats per part 
de l’Administració i un certificat de l’empresa on constin les tasques realitzades.

Abans d’un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, el rector de la Universitat Rovira i Virgili dictarà la resolució per la qual 
s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos a aquesta convocatòria. Aquesta 
resolució es publicarà al tauler d’anuncis del servei de Recursos Humans (Av. Països 
Catalans, 5·7 – 43007 Tarragona) i a la pàgina web de la Universitat.

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà 
de la publicació de la relació indicada, per presentar les reclamacions que conside·
rin adients, per tal d’esmenar els defectes de la instància que hagin motivat la seva 
exclusió provisional o que exigeixin la seva correcció.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins d’aquest termini els defectes 
a ells imputables, s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

8. Procés de selecció:
8.1 Constarà de:
a) Proves:
• Primera prova: De caràcter eliminatori, consistirà en la realització d’una prova 

escrita en la qual es valorarà el coneixement de la llengua catalana per part de 
l’aspirant. Es qualificarà com a apte/no apte. Els aspirants quedaran exempts de 
realitzar aquest exercici si han justificat documentalment, que estan en possessió 
del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell 
C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

També quedaran exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que ho 
sol·licitin a l’empara del que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acre·
ditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal 
i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

• Segona prova: De caràcter no eliminatori, consistirà en la realització d’un test de 
capacitats i habilitats que es basarà en les que constin com a tals en la fitxa del lloc de 
treball de la plaça/places convocada/des. Els resultats d’aquest test seran orientatius per 
al tribunal i no s’emetrà cap tipus de qualificació sobre el test de capacitats i habilitats.

• Tercera prova: Prova de caràcter eliminatori, que valorarà els coneixements 
generals sobre el sistema universitari, sobre la URV en particular i sobre les funcions 
i tasques concretes a realitzar com a Tècnic/a auxiliar de recursos tecnològics, que 
podrà incloure un o més supòsits teòrics i pràctics a desenvolupar.

b) Estudi del currículum de l’aspirant, del qual es valorarà especialment la formació 
relacionada amb les tasques dels llocs de treball i l’experiència en llocs similars.

c) Entrevista.
8.2 Quedaran eximides de la realització del test de capacitats i habilitats, aquelles 

persones que l’haguessin realitzat durant els 18 mesos immediatament anteriors a 
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 
de què es tracti. En aquests casos, el tribunal utilitzarà els resultats obtinguts en 
l’anterior realització del test.

Tanmateix, les persones que ho sol·licitin de forma expressa, podran tornar a 
realitzar el test de capacitats i habilitats.

8.3 L’exempció del català també s’haurà d’acreditar a la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de què es tracti.

9. Resolució de la convocatòria
La Comissió, una vegada finalitzat tot el procés de selecció, farà pública, en el 

tauler d’anuncis del servei de Recursos Humans de la Universitat, les puntuacions 
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obtingudes pels aspirants en cadascuna de les proves i elevarà la proposta de con·
tractació de la persona que hagi obtingut major puntuació.

L’aspirant proposat haurà de presentar al servei de Recursos Humans de la 
Universitat Rovira i Virgili, dins del termini de 5 dies naturals comptadors des 
de la data de publicació de la llista d’aprovats o de puntuacions, la documentació 
original que l’aspirant va presentar en el moment de fer la sol·licitud, així com tota 
la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la convocatòria. El Servei de 
Recursos Humans haurà de fer constar expressament la verificació i concordança 
entre les còpies i els documents originals.

Els que no presentin la documentació necessària dins del termini a què fa refe·
rència el paràgraf anterior, llevat dels casos de força major que seran comprovats 
per l’autoritat convocant, i els que no compleixin els requisits necessaris, no podran 
ser contractats i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens prejudici de la res·
ponsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat.

10. Comissió de selecció:
10.a Comissió titular:
Presidenta: Dra. Mercè Gisbert Cervera
Vocal: Sr. Javier Legarreta Borao
Vocal: Sra. Maria Teresa Bordas Garcia
Vocal: Sr. Enric Arilla Arts
Vocal: Sr. José M. Sánchez Fernández
10.b Comissió suplent:
President: Sr. Manuel Molina Clavero
Vocal: Sra. Àngels Esquirol Solé
Vocal: Sra. Paula Franch Espuny
Vocal:  Sr. Juan Luis Siendones Teruel
Vocal: Sr. José M. Plademunt Fontgivell
La Comissió podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes 

o alguna de les proves. Aquests assessors tindran veu però no vot.

11. Norma final
Per tal de notificar als interessats les resolucions i actes administratius que afectin 

els seus drets i interessos, la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb l’article 59.5 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, efectuarà les corresponents pu·
blicacions al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans. La publicació dels 
anuncis de realització dels exercicis i altres s’efectuarà al tauler d’anuncis del servei 
de Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili.

Les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i les seves 
bases, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació 
de l’esmentada convocatòria.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada contra els 
actes administratius que es derivin de l’actuació del tribunal, davant el rector de la 
Universitat en el termini d’un mes, comptat des de la seva notificació o publicació, 
el qual es pot entendre desestimat per silenci administratiu pel transcurs de tres 
mesos sense que hi recaigui resolució expressa. Resta aleshores expedita la via del 
recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent de la jurisdicció con·
tenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà 
de la notificació durant el termini d’un any a comptar des de la interposició del 
recurs d’alçada. Si recau resolució expressa al recurs d’alçada plantejat, el termini 
per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos a comptar des 
de la seva notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

PG·232690 (09.021.082)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

EDICTE
de 20 de gener de 2009, pel qual es cita a termini els possibles interessats en el 
recurs contenciós administratiu núm. 238/2008, interposat pel senyor José Maria 
Naranjo Ruiz.

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Genera·
litat de Catalunya, mitjançant el present Edicte, fa saber que el senyor José Maria 
Naranjo Ruiz ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 238/2008 davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, contra la desestimació 
presumpta del recurs d’alçada interposat contra la qualificació de no apte obtinguda 
en la primera prova de la convocatòria núm. 69/06 del concurs oposició, mitjançant 
promoció interna per cobrir 93 places de la categoria de caporal/a de l’escala tècnica 
del cos de bombers de la Generalitat (Resolució IRP/446/2007, de 19 de febrer, 
(D.O.G.C 4829 de 26.2.2007).

Es fa públic en compliment del que disposa l’article 49 de la Llei reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, a l’efecte que serveixi de citació a termini als 
possibles interessats, per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandats, i 
s’indica que la vista se celebrarà el dia 11 de febrer de 2009, a les 11. hores, a la sala 
de vistes del Jutjat i que caldrà que aportin les proves que interessi proposar.

Barcelona, 20 de gener de 2009

JOaN bOaDa I MaSOLIvER

Secretari general

(09.020.131)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096360

Concursos i anuncis

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

EDICTE
de 16 de gener de 2009, pel qual es fixa la data per a la redacció de les actes 
prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel projecte d’execució de les instal·
lacions corresponents a la xarxa de subministrament de gas natural en mitjana 
pressió B a Torre-serona, al terme municipal de Torre-serona (expedient DICT 
25-00031192-2007).

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament, de 26 d’abril 
de 1957, de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, s’ha publicat 
la relació dels béns i els drets afectats pel projecte d’execució de les instal·lacions 
corresponents a la xarxa de subministrament de gas natural en mitjana pressió B a 
Torre·serona, al terme municipal de Torre·serona, del qual és beneficiària l’empresa 
Gas Natural Distribució SDG SA, al DOGC núm. 5009, de 15.11.2007, al BOE núm. 
280, de 22.11.2007, i als diaris Segre i La Mañana, de 22.11.2007;

Atès que, de conformitat amb el títol V de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, la 
Resolució dels Serveis Territorials d’Economia i Finances, d’autorització admi·
nistrativa i declaració d’utilitat pública, de 14.10.2008, porta implícita la necessitat 
d’ocupació dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte esmentat i implica 
l’ocupació urgent, als efectes de l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 
de desembre de 1954;

D’acord amb el que preveuen les lleis de procediment administratiu i d’expropiació 
forçosa esmentades, es fixa el dia 26 de febrer de 2009 per procedir a la redacció de 
les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.

Aquest Edicte es notificarà individualment a les persones interessades que 
s’hagin convocat, que són les que figuren a la relació exposada al tauler d’anuncis 
dels ajuntaments afectats i al d’aquests Serveis Territorials, a l’avinguda del Segre, 
7, de Lleida.

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o re·
presentats per una persona degudament autoritzada. Cal que presentin els documents 
acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al 
bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, d’un 
perit i/o un notari.

Les reunions tindran lloc a les dependències dels Ajuntaments de Torrefarrera i 
Torre·serona, a partir de les 9 hores. A continuació els assistents es traslladaran, si 
escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes.

Lleida, 16 de gener de 2009

pERE MIR I aRTIgUES

Director dels Serveis Territorials
a Lleida

(09.015.171)
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ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa de les instal-
lacions de gas natural de la segona xarxa de distribució en AP-16/MPB de reforç al 
nucli urbà de Tàrrega, al terme municipal de Tàrrega (exp. 25-00043968-2008).

D’acord amb el procediment d’autorització administrativa regulat per l’article 
73 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector dels hidrocarburs, modificada per 
la Llei 12/2007, de 2 de juliol (BOE del 3 de juliol), així com les obligacions i drets 
establerts dels articles 74 i 75 de la mateixa Llei, desenvolupada a nivell reglamentari 
pel Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’auto·
rització d’instal·lacions de gas natural (BOE de 31.12.2002).

Peticionari: Gas Natural Distribució SDG, SA
Objecte: obtenir l’autorització administrativa de les instal·lacions de gas natural de 
la segona xarxa de distribució en AP·16/MPB de reforç al nucli urbà de Tàrrega, al 
terme municipal de Tàrrega (exp. 25·00043968·2008).
Pressupost: 44.141,21 euros.
Característiques principals de la instal·lació:

La instal·lació estarà formada per tres tipus de canonades.
Longitud: 259 m, 11 m i 10 m, respectivament.
Diàmetre: 6”, 4” i 6”, respectivament.
Gruix: 4 mm, 4 mm i 4 mm, respectivament.
Material: acer, acer i acer, respectivament.
Pressió màxima de servei: 16 bar, 16 bar i 4 bar, respectivament.
Cabal màxim: 15000 Nm³/h, 15000 Nm³/h i 5000 Nm³/h, respectivament.
Armari Regulador AP-16/MPB: Al carrer de la Noguera de Tàrrega.
Pressió d’entrada: 16 bar.
Pressió de sortida: 4 bar.

Aquesta autorització se sol·licita respectant, en tot cas, els drets de les autoritza·
cions administratives atorgades anteriorment a altres societats distribuïdores que 
puguin estar afectades.

Es publica perquè totes les persones o entitats que es considerin afectades puguin 
examinar el projecte i, si s’escau, presentar les al·legacions que creguin oportunes, 
als Serveis Territorials d’Economia i Finances a Lleida, av. del Segre, núm. 7, 
en el termini de 20 dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
Anunci.

Lleida, 17 de desembre de 2008

pERE MIR aRTIgUES

Director dels Serveis Territorials a Lleida

(08.352.094)
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ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa de les 
instal·lacions de gas natural de la xarxa d’alimentació a l’estació de regulació i 
mesura APB/AP-16, de Tàrrega, al terme municipal de Tàrrega (exp. 25-00043962-
2008).

D’acord amb el procediment d’autorització administrativa regulat per l’article 
73 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector dels hidrocarburs, modificada per 
la Llei 12/2007, de 2 de juliol (BOE del 3 de juliol), així com les obligacions i drets 
establerts dels articles 74 i 75 de la mateixa Llei, desenvolupada a nivell reglamentari 
pel Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’auto·
rització d’instal·lacions de gas natural (BOE de 31.12.2002).

Peticionari: Gas Natural Transport SDG, SL
Objecte: obtenir l’autorització administrativa de les instal·lacions de gas natural 
de la xarxa d’alimentació a l’ERM APB/AP·16 de Tàrrega, al terme municipal de 
Tàrrega (exp. 25·00043962·2008).
Pressupost: 233.173,80 euros.
Característiques principals de la instal·lació:

La instal·lació estarà formada per un tipus de canonada.
Longitud: 10,5 m.
Diàmetre: 4”.
Gruix: 3,6 mm.
Material: acer.
Pressió màxima de servei: 49,5 bar.
Cabal màxim: 15000 Nm³/h.
Armari Regulador APB/AP-16: Al costat de l’autovia A·2, al terme municipal de 
Tàrrega.
Pressió d’entrada: 49,5 bar.
Pressió de sortida: 16 bar.

Aquesta autorització se sol·licita respectant, en tot cas, els drets de les autoritza·
cions administratives atorgades anteriorment a altres societats distribuïdores que 
puguin estar afectades.

Es publica perquè totes les persones o entitats que es considerin afectades puguin 
examinar el projecte i, si s’escau, presentar les al·legacions que creguin oportunes, 
als Serveis Territorials d’Economia i Finances a Lleida, av. del Segre, núm. 7, 
en el termini de 20 dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
Anunci.

Lleida, 17 de desembre de 2008

pERE MIR aRTIgUES

Director dels Serveis Territorials a Lleida

(08.352.095)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, av. Josep 

Tarradellas, 2·4·6, 08029 Barcelona; telèfons 93.567.57.75, 93.495.81.93; fax 
93.495.81.98.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: PTOP_2008_0000000173.

—2 Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: servei d’anàlisi funcional en TIC en l’àmbit de la Sub·

direcció d’Organització, Informació i Recursos Humans i de l’Assessoria Jurídica de 
la Secretaria General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

c) Nomenclatura de classificació estadística de productes per activitats (CPA): 
codi 62.01.11.

d) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Eu·
ropea: codi 72.21.20.00.

e) Lloc de recepció dels treballs: seu del Departament.
f) Termini màxim d’execució: un any.
g) Pròrrogues previstes: una pròrroga.

—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost base de licitació: 108.000,00 euros, IVA del 16% no inclòs.
 Valor estimat del contracte: 216.000,00 euros, IVA del 16% no inclòs.  

—5 Garantia provisional: 2% del pressupost base de licitació, IVA exclòs (2.160,00 
euros).

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Contractació.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2·4·6, 1a planta
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfons: 93.567.57.75, 93.495.81.93.
e) Fax: 93.495.81.98.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de pre·

sentació d’ofertes.
g) Perfil del contractant:
http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/departament/licadj/index.jsp
http://contractaciopublica.gencat.cat

—7 Requisits específics del contractista:
a) Classificació: grup: V, subgrup: 2, categoria: a.
b) Altres requisits: per a empresaris licitadors no espanyols d’Estats membres de 

la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, 
els documents necessaris per acreditar la solvència econòmica i financera són els 
enunciats a l’article 64.1.a) i c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. L’empresari ha de presentar declaració apropiada d’entitat financera 
i declaració relativa a la xifra de negocis global de l’empresa amb un volum de 
facturació en els tres darrers anys d’un mínim de 250.000,00 euros anuals.

Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica o professional són 
els enunciats a l’article 67.a) de la Llei 30/2007. L’empresari ha de presentar relació 
dels principals serveis realitzats els darrers 3 anys, que inclogui l’import, les dates 
i el destinatari. Els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats o, a falta 
d’aquests mitjançant declaració de l’empresari.
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—8 Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 13 hores del dia 16 de març de 2009.
b) Documentació a presentar: la que requereix el plec de clàusules administra·

tives particulars.
c) Lloc de presentació: Servei de Contractació, av. Josep Tarradellas, 2·4·6, 1a 

planta.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos 

mesos, comptats des de la data d’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives dels licitadors 

respecte de les condicions o dels termes d’execució de l’objecte del contracte.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Secretaria General del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2·4·6.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: el dia 20 de març de 2009.
e) Hora: a les 10 hores.

—10 Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a la clàusula onzena 

del plec de clàusules administratives i són els següents:
1. Oferta econòmica: 50 punts.
2. Oferta tècnica: 50 punts, que es desglossen de la forma següent:
2.1. Metodologia de treball: 46 punts.
2.2. Millores addicionals a l’execució del contracte: 4 punts.

—11 Altres informacions
Només seran admeses les proposicions que vagin acompanyades del certificat 

d’entrada corresponent d’un registre oficial de l’Administració pública on es faci 
constar l’hora i la data d’entrada en el registre, que en cap cas pot ser posterior a les 
13 hores de la data límit de presentació de proposicions.

Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. 
En aquest cas, cal justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i 
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama 
abans de les 13 hores del mateix dia. També es podrà anunciar per correu electrònic 
a l’adreça: contractacio.ptop@gencat.cat.

—12 Despeses d’anuncis: les despeses de publicitat d’aquest anunci són a càrrec 
de l’adjudicatari.

—13 Data de tramesa de l’anunci al DOUE: 22 de gener de 2009.

—14 Per obtenir més informació sobre les condicions d’execució del contracte, 
es pot consultar el perfil del contractant.

Barcelona, 22 de gener de 2009

p. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

MaRIa JOSé MaRTí gONzÁLEz

Directora de Serveis

(09.022.108)
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PORTS DE LA GENERALITAT

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres.

Ports de la Generalitat convoca la licitació següent:

—1 Objecte: l’execució del contracte que s’especifica a l’annex i que pertany a 
l’expedient que s’hi esmenta.

—2 Documents d’interès per als licitadors: el plec de clàusules administratives 
particulars i el projecte de les obres estaran exposats durant el termini de presen·
tació de les proposicions, en dies hàbils i en hores d’oficina, a les oficines de Ports 
de la Generalitat. Igualment es podrà consultar el plec i el projecte esmentats en el 
perfil del contractant de Ports de la Generalitat a l’adreça següent: www.portsge·
neralitat.org i a la Copisteria Repro Disseny, SA, C/ Camp, 23, 08022 Barcelona, 
tel: 93 4183834.

La documentació a presentar pels licitadors es recull en el plec de clàusules 
administratives particulars esmentat.

—3 Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica, mitjançant la 
presentació de la classificació orientativa requerida especificada en l’annex, i en 
cas contrari, pels mitjans establerts en els articles 64 i 65 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic següents:

Solvència econòmica: Art 64 c) Declaració sobre el volum global de negocis 
referit als últims 3 anys, que com a mínim serà de 600.000 €/any.

Solvència tècnica: Art 65 a) Relació de les obres d’urbanització i vials que s’hagin 
executat en els últims 5 anys, i b) Declaració que indiqui els tècnics de què es disposa 
per a l’execució de les obres, especialment el cap d’obra i els responsables del control 
de qualitat, que han de tenir com a mínim un grau d’enginyeria tècnica.

—4 Presentació de proposicions: a les oficines de Ports de la Generalitat, C/ Doctor 
Roux, 59·61. 08017 Barcelona. Telèfon: 932 060 930, telefax : 932 060 931.

Termini de presentació: fins a les 13 hores del 26è dia a comptar de l’endemà de 
la publicació d’aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Si aquest 26è dia fos festiu, s’admetran proposicions fins a les 13 hores del primer 
dia laborable següent.

No obstant això, les proposicions també es podran trametre per correu dins del 
termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data de presentació i anunciar 
aquesta tramesa a Ports de la Generalitat, mitjançant telegrama o per fax, abans 
de la data i hora fixades com a termini de presentació. També podrà anunciar·se 
per correu electrònic (ports.generalitat@gencat.cat) d’acord amb el que estableix 
el plec de clàusules administratives particulars.

—5 Obertura de proposicions:
Lloc: a la seu de Ports de la Generalitat. C/ Doctor Roux, 59·61. 08017 Bar·

celona.
Dia i hora: el 8è dia següent al de la data límit de presentació de proposicions, a 

les 10 hores. Si fos festiu, l’obertura es realitzaria el primer dia laborable següent, 
a les 10 hores.

L’obertura de les proposicions la durà a terme la mesa de contractació de Ports 
de la Generalitat.

—6 Termini durant el qual els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta: 
dos mesos des de la data d’obertura de les proposicions.

—7 Despeses de publicació: les despeses de publicació d’anuncis aniran a càrrec 
dels adjudicataris.
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Barcelona, 15 de gener de 2009

(p.D. Resolució de 18.11.98, DOGC 2774 de 26.11.98)

M. DOLORS RODRígUEz I MUñOz

Gerent

aNNEx

—1 Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Expedient: 2009800000 C. Tècnica : 520981B893
Títol: Millora de l’accés oest del port d’Arenys de Mar
Pressupost del contracte: 254.287,89 euros (sense IVA)

Anualitats: Imports:
2009 254.287,89 euros

Classificació orientativa:
GRUP: G
SUBGRUP: 6
CATEGORIA: e

Garantia provisional: No es requereix

PG·232370 (09.021.050)
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PORTS DE LA GENERALITAT

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.

Ports de la Generalitat convoca la licitació següent:

—1 Objecte: l’execució del contracte que s’especifica a l’annex.

—2 Documents d’interès per a les parts licitadores: el plec de clàusules ad·
ministratives particulars i els de prescripcions tècniques estaran exposats durant 
el termini de presentació de les proposicions, en dies hàbils i en hores d’oficina, 
a les oficines de Ports de la Generalitat. Igualment es podran consultar els Plecs 
esmentats en el perfil del contractant de Ports de la Generalitat en l’adreça següent: 
www.portsgeneralitat.org .

La documentació a presentar per la part licitadora es recull en el Plec de clàusules 
administratives particulars esmentat.

—3 Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: pels mitjans 
establerts en els articles 64 i 66 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic següents:

Solvència econòmica: Els licitadors hauran de presentar, d’acord amb l’article 64 
de la Llei 30/2007, la documentació següent:

· Declaració sobre el volum global de negocis referit als últims 3 anys, que com 
a mínim serà de 300.000 €/any

Solvència tècnica: Els licitadors hauran de presentar, d’acord amb l’article 66 a) 
de la Llei 30/2007, la documentació següent:

· Relació dels principals subministraments de senyals marítimes efectuats en 
els últims 3 anys.

—4 Presentació de proposicions: a les oficines de Ports de la Generalitat, c/ Doctor 
Roux, 59·61. 08017 Barcelona. Telèfon: 932.060.930, telefax : 932.060.931.

Termini de presentació: fins a les 13 hores del 15è dia a comptar de l’endemà de 
la publicació d’aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Si aquest 15è dia fos festiu, s’admetran proposicions fins a les 13 hores del primer 
dia laborable següent.

No obstant això, les proposicions també es podran trametre per correu dins del 
termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data de presentació i anunciar 
aquesta tramesa a Ports de la Generalitat, mitjançant telegrama o per fax, abans 
de la data i hora fixades com a termini de presentació. També podrà anunciar·se 
per correu electrònic (ports.generalitat@gencat.cat) d’acord amb el que estableix 
el plec de clàusules administratives particulars.

—5 Obertura de proposicions:
Lloc: a la seu de Ports de la Generalitat. C/ Doctor Roux, 59·61. 08017 Bar·

celona.
Dia i hora: el 8è dia següent al de la data límit de presentació de proposicions, a 

les 10 hores. Si fos festiu, l’obertura es realitzaria el primer dia laborable següent, 
a les 10 hores.

L’obertura de les proposicions la durà a terme la mesa de contractació de Ports 
de la Generalitat.

—6 Termini durant el qual les parts licitadores estan obligats a mantenir la seva 
oferta: dos mesos des de la data d’obertura de les proposicions.

—7 Despeses de publicació: les despeses de publicació d’aquest anunci aniran a 
càrrec de la part adjudicatària.

Barcelona, 16 de gener de 2009
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p.D. (Resolució de 18.11.98, DOGC núm. 2774 de 26.11.98)

M. DOLORS RODRígUEz MUñOz

Gerent

aNNEx

Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Títol: Abalisament dels ports de la Zona Portuària Nord
Pressupost de contracta: 120.000 € (sense IVA)
Classificació requerida: No es requereix classificació.
Garantia provisional: No es requereix

PG·232393 (09.021.053)
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GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.

1.· Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures S.A.U., empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya.

2.· Objecte:
a) Descripció: Execució de les obres del projecte de perllongament de l’L5 

de l’FMB. Tram Horta·Vall d’Hebron. Arquitectura i instal·lacions. Clau: TM·
99500.9.

c) Lloc d’execució: BARCELONÈS.
d) Termini d’execució: 11 mesos

3.· Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4.· Pressupost de licitació: 63.877.548,65 Euros, IVA del 16 % no inclòs.
Valor estimat del contracte: 63.877.548,65 Euros, IVA del 16% no inclòs 

5.· Garantia provisional: 3% del pressupost de licitació.

6.· Obtenció de documentació i informació: el plec de bases i la resta de documen·
tació per la qual es regularà aquesta licitació quedaran exposats durant el termini 
de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores dels dies laborables a 
les oficines de:

a) Entitat: Gestió d’Infraestructures S.A.U.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20·30, 1a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfon: 93.444.44.44
e) Fax: 93.444.44.88

7.· Requisits específics del licitador
a) Grup: C, I, I, I ; Subgrup: 4, 1, 4, 6; Categoria: f, e, e, e
b) Se sol·licitarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits 

previs prevista en l’article 130 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes 
del Sector Públic en els termes que figuren en el plec de bases i la documentació 
addicional següent:

·En el seu cas, una declaració sobre grup empresarial quan empreses del mateix 
grup es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1. del Codi de Comerç i concorrin 
a una mateixa licitació (individualment o en UTE).

·En cas que el licitador sigui una persona jurídica, els comptes anuals i l’Informe 
de Gestió del darrer exercici i el corresponent informe d’Auditoria, dipositats en 
el corresponent Registre Mercantil, o documentació anàloga en cas d’empreses 
estrangeres.

·Una declaració del licitador en la que es compromet a adscriure, mantenir i, en 
el seu cas, incorporar els mitjans personals o materials suficients per a la correcta 
execució de les obres.

8.· Presentació d’ofertes
a) Data límit: 4 de març de 2009 a les 13:00 hores.
b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de bases.
c) Lloc de presentació: a l’adreça indicada en el punt 6.
d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 4 mesos comptats 

a partir de la data d’obertura de les ofertes.
e) Cada licitador podrà presentar una oferta (l’oferta base) i totes les variants que 

estimi oportú, sempre que estiguin adequadament separades i diferenciades.
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Les variants s’ajustaran al següent:
1. Condicions generals
·Definició dels canvis amb suficient nivell de detall.
·El canvi d’un element que comporti canvis en altres elements ha de contemplar 

aquests altres canvis.
·Els errors o omissions de les variants que suposin un increment de cost respecte 

a allò ofertat a les variants aniran a càrrec de l’ofertant.
·Cas de que els canvis suposin una variació dels terrenys a expropiar, aquesta 

haurà de ser compatible amb els terminis previstos per l’execució de les obres.
·Es respectaran o milloraran els nivells d’acabats, funcionalitats, comportaments 

mecànics, condicionants, etc, previstos en projecte.
·Les despeses de redacció del modificat 0 aniran a càrrec de l’ofertant.
·No es modificaran els condicionats de l’ordre d’estudi, en cas que existeixi.
2. Elements autoritzats.
·Canvis de ferm, d’acord amb la normativa.
·Estructures, respectant o millorant, sense que això sigui exhaustiu, nivells 

d’acabats, funcionalitats, gàlibs, etc., previstos en projecte.
·Canvi sistemes de drenatge.
·Canvi de materials, a materials d’igual qualitat o superior a la prevista en pro·

jecte.
També s’admetran les proposicions presentades a correus d’acord amb el que 

preveu el plec de bases.

9.· Obertura de les ofertes
Tindrà lloc en l’adreça indicada en el punt 6 a les 10:00 hores del dia 17 de març 

de 2009.

10.· Altres Informacions
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de ba·

ses.
1. Oferta econòmica: 50%
2. Oferta tècnica: 50%
2.1. Programa de treballs i memòria constructiva: 0 · 55 punts
2.2 Pla assegurament qualitat i medi ambient: 0 · 17 punts
2.3 Memòria de seguretat i salut: 0 · 14 punts
2.4 Inversió programa mediambiental: 0 · 7 punts
2.5 Aportacions de millores tecnòlogiques: 0 · 7 punts

11.· Les despeses de l’anunci seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

12.· Data de tramesa al D.O.U.E.: 27 de gener de 2009

13.· La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació as·
sociada a la mateixa es troba disponible al perfil de GISA (http://www.gisa.cat).

Barcelona, 27 de gener de 2009

Mª EUgENIa TUDELa EDO

Cap de Contractació

PG·233390 (09.027.033)

*
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

EDICTE
de 8 de gener de 2009, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició 
del recurs contenciós administratiu núm. 2455/2008.

Mitjançant aquest Edicte, el Departament de Justícia fa saber que la Candida·
tura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Catalunya, ha interposat 
el recurs contenciós administratiu núm. 2455/2008 davant la Secció Quarta de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
contra la Resolució JUS/2704/2008, de 3 de setembre, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats limitats al personal d’àmbits determinats del Centre 
Penitenciari de Joves de Barcelona per a la provisió de diversos llocs de comanda·
ment del Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona (convocatòria de provisió núm. 
JU/CP006/2008) i la Resolució JUS/2705/2008, de 3 de setembre, de convocatòria 
de concurs general de mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats 
del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona per a la provisió de diversos llocs de 
treball al Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona (convocatòria de provisió núm. 
JU/CP005/2008).

Es fa públic en compliment del que disposen els articles 49 i 50 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació 
amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi·
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, a l’efecte que serveixi 
d’emplaçament als possibles interessats, perquè puguin comparèixer i personar·se 
en les actuacions com a demandats, si així ho creuen convenient, en el termini de 
nou dies comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte, davant la 
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.

En cas que els interessats es personin fora del termini indicat, se’ls considerarà 
part per als tràmits no preclosos. Si no hi compareixen oportunament, continua els 
procediment pels seus tràmits sense que hi hagi lloc a efectuar·hi notificacions de 
cap mena.

Barcelona, 8 de gener de 2009

JOSEp vILLaRREaL MORENO

Secretari general

(09.008.094)
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EDICTE
de 8 de gener de 2009, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició 
del recurs contenciós administratiu núm. 2371/2008.

Mitjançant aquest Edicte, el Departament de Justícia fa saber que la senyora Sílvia 
Castan Guillen, ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 2371/2008 
davant la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, contra la desestimació per silenci administratiu del recurs 
d’alçada interposat el 2 de maig de 2008 contra els acords de 2 d’abril i 24 d’abril 
de 2008 del Tribunal Qualificador de la convocatòria del procés selectiu per a 
l’accés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis 
penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU022) publicada en el DOGC 
núm. 4892, de 28.5.2007.

Es fa públic en compliment del que disposen els articles 49 i 50 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació 
amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi·
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, a l’efecte que serveixi 
d’emplaçament als possibles interessats, perquè puguin comparèixer i personar·se 
en les actuacions com a demandats, si així ho creuen convenient, en el termini de 
nou dies comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte, davant la 
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.

En cas que els interessats es personin fora del termini indicat, se’ls considerarà 
part per als tràmits no preclosos. Si no hi compareixen oportunament, continua els 
procediment pels seus tràmits sense que hi hagi lloc a efectuar·hi notificacions de 
cap mena.

Barcelona, 8 de gener de 2009

JOSEp vILLaREaL MORENO

Secretari general

(09.008.098)
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EDICTE
de 9 de gener de 2009, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició 
del recurs contenciós administratiu núm. 2373/2008.

Mitjançant aquest Edicte, el Departament de Justícia fa saber que el senyor Oscar 
Garcia Milagros, ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 2373/2008 
davant la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, contra els acords de 2 i 24 d’abril de 2008 del Tribunal 
Qualificador de la convocatòria per a l’accés al cos tècnic d’especialistes de la Ge·
neralitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria 
JU022) publicada en el DOGC núm. 4892, de 28.5.2007.

Es fa públic en compliment del que disposen els articles 49 i 50 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació 
amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi·
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, a l’efecte que serveixi 
d’emplaçament als possibles interessats, perquè puguin comparèixer i personar·se 
en les actuacions com a demandats, si així ho creuen convenient, en el termini de 
nou dies comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte, davant la 
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.

En cas que els interessats es personin fora del termini indicat, se’ls considerarà 
part per als tràmits no preclosos. Si no hi compareixen oportunament, continua els 
procediment pels seus tràmits sense que hi hagi lloc a efectuar·hi notificacions de 
cap mena.

Barcelona, 9 de gener de 2009

JOSEp vILLaRREaL MORENO

Secretari general

(09.009.025)

*
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DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

INSTITUT CATALÀ
DE LES INDÚSTRIES CULTURALS

ANUNCI
d’informació pública per a entitats i empreses de Catalunya que programin música 
en viu en espais d’aquest territori.

Durant l’any 2009, l’ICIC té la intenció de signar convenis i contractes per a la 
realització d’intercanvis de grups musicals amb diverses entitats i empreses de 
diversos territoris de fora de Catalunya.

Aquests convenis i contractes regularan el màxim de quantia econòmica destinat 
a aquest fi, i suposaran el compromís de les dues parts en la contractació de músics 
provinents del territori corresponent a l’altra part signant en el cas d’institucions, i 
el compromís de l’ICIC de contractació de formacions musicals representades per 
empreses no catalanes a canvi de la contractació de músics catalans fora del territori 
de Catalunya per part de les esmentades empreses.

En aquest sentit es convida les entitats i empreses de Catalunya que programin 
música en viu en espais d’aquest territori a realitzar contractacions de músics no 
residents a Catalunya en unes condicions econòmiques més favorables que les del 
mercat, atesa la participació de l’ICIC en una part de les despeses de contractació 
(s’entén per despeses de contractació les que es deriven de la pròpia actuació, els 
desplaçaments i els allotjaments).

Els músics no residents a Catalunya que seran inclosos en l’oferta seran els que 
determini cada entitat del territori de què que es tracti o cada empresa amb qui se 
signin els contractes, i estaran permanentment disponibles en la web de l’ICIC: 
www.gencat.cat/cultura/icic, amb el pressupost de contractació i el concepte de la 
participació de l’ICIC.

Aquesta aportació de l’ICIC és compatible amb els ajuts que es puguin rebre 
d’aquest Institut o d’altres entitats i organismes del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació per a la programació de música en viu.

Per a acollir·se als beneficis d’aquesta oferta només caldrà que l’interessat es posi 
en contacte telefònicament o per escrit amb l’Àrea de Música de l’ICIC a fi d’obtenir 
un document en què l’ICIC certifiqui que el programador s’acull a una contractació 
determinada amb l’autorització corresponent, necessària per procedir al pagament 
a la formació musical, que l’ICIC realitzarà directament a aquesta després de la 
presentació de la factura per part del grup o empresa que el representi, d’acord amb 
les condicions establertes.

L’oferta publicada en la web anirà minorant a mesura que l’ICIC vagi concedint 
les esmentades autoritzacions, i anirà augmentant a mesura que l’ICIC signi nous 
convenis i contractes amb les diverses entitats i empreses esmentades.

Barcelona, 29 de gener de 2009

aNTONI LLaDÓ gOMà-CaMpS

Director

(09.015.105)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.2009 6375

Concursos i anuncis

DEPARTAMENT
DE TREBALL

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

EDICTE
de 21 de gener de 2009, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 30 de desembre 
de 2008, d’adjudicació de la contractació d’un servei.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei d’Ocupació de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació, Compres i 

Règim Interior, c. Llull, 297, planta baixa, 08019 Barcelona; telèfon 93.553.61.50, 
fax 93.553.62.91.

c) Número d’expedient: 49/08.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: les assegurances de danys materials, responsabilitat patrimonial 

i civil i accidents dels alumnes dels cursos de formació professional ocupacional 
del Servei d’Ocupació de Catalunya.

b) Anunci de licitació: publicat al DOGC núm. 5257 del 13.11.2008.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: concurs públic per procedi·
ment obert, amb tramitació ordinària.

—4 Pressupost base de licitació: 86.000 euros.

—5 Adjudicació: per la Resolució del director del Servei d’Ocupació de Catalunya 
de 30 de desembre de 2008, a les empreses:

Lot 1: Assegurança de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni del 
Servei d’Ocupació a l’empresa LA ESTRELLA,S.A. DE SEGUROS Y REASE·
GUROS amb per un import total de 22.220,70 euros.

Lot 2: Assegurança de responsabilitat patrimonial i civil per danys i/o perjudi·
cis corporals, materials i/o conseqüencials causats per acció o omissió del SOC a 
terceres persones en l’exercici de la seva activitat a l’empresa AXA SEGUROS 
GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, per 
un import total de 25.500,00 euros.

Lot 3: Assegurança dels accidents sobrevinguts als 4.500 alumnes dels cursos de 
formació professional ocupacional organitzats pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
a l’empresa SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, 
per un import total de 21.222,27 euros.

Barcelona, 21 de gener de 2009

JOaN JOSEp bERbEL SÁNChEz

Director

(09.021.078)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

EDICTE
de 28 de gener de 2009, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte 
constructiu de l’ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cassà 
de la Selva i Llagostera, al terme municipal de Cassà de la Selva (clau S-AA-
01280-P).

L’Agència Catalana de l’Aigua, en relació amb el Projecte constructiu de l’ampli·
ació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cassà de la Selva i Llagostera, al 
terme municipal de Cassà de la Selva (Gironès), va adoptar, en data 1 de desembre 
de 2008, la resolució la part dispositiva de la qual s’exposa a continuació:

—1 Aprovar l’expedient d’informació pública del Projecte constructiu de l’am·
pliació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cassà de la Selva i Llagostera, 
al terme municipal de Cassà de la Selva (Gironès).

—2 D’acord amb els articles 20, 21, 22 i 23 de la Llei d’expropiació forçosa vigent, 
elevar a definitiva la relació de propietaris dels béns i els drets afectats d’ocupació 
necessària que s’adjunta com a annex de la present resolució.

—3 Que es notifiqui individualment a les persones que hagin comparegut en 
la informació pública o tinguin la condició d’interessades en la part que pugui 
afectar·les.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis·
tracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de la recepció de la notificació, o bé es pot interposar 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l’article 116 
de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos compta·
dors des de l’endemà de la recepció de la notificació, sens perjudici que s’hi pugui 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 28 de gener de 2009

MaNUEL hERNÁNDEz I CaRRERaS

Director

aNNEx

TERME MUNICIpaL DE CaSSà DE La SELva

Finca de projecte núm.: 01.
Parcel·la: 63.
Polígon: 5.
Titular: Cabarrocas Jordà, Joan.
Superfície a expropiar, en m²: 386.
Superfície de servitud, en m²: 14.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 186.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 02.
Parcel·la: 9007.
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Polígon: 5.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície de servitud, en m²: 39.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 151.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 03.
Parcel·la: 9006.
Polígon: 5.
Titular: Ajuntament de Cassà de la Selva.
Superfície de servitud, en m²: 316.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 63.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 04.
Parcel·la: 188.
Polígon: 5.
Titular: Cabarrocas Jordà, Joan.
Superfície de servitud, en m²: 526.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 2.362.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 05.
Parcel·la: 02.
Polígon: 10.
Titular: Cabarrocas Jordà, Joan.
Superfície de servitud, en m²: 128.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.454.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 06.
Parcel·la: 9005.
Polígon: 5.
Titular: Ajuntament de Cassà de la Selva.
Superfície de servitud, en m²: 473.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 273.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 07.
Parcel·la: 6.
Polígon: 10.
Titular: Matas Balsells, Antònia.
Superfície de servitud, en m²: 162.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.376.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 08.
Parcel·la: 5.
Polígon: 10.
Titular: Dalmau Mata, Narcís.
Superfície de servitud, en m²: 521.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 4.634.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 09.
Parcel·la: 9006.
Polígon: 10.
Titular: Ajuntament de Cassà de la Selva.
Superfície de servitud, en m²: 2.363.
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Superfície d’ocupació temporal, en m²: 47.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 10.
Parcel·la: 3.
Polígon: 10.
Titular: Dalmau Mata, Narcís.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 2.434.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 11.
Parcel·la: 4.
Polígon: 10.
Titular: Hereus de Manuel Raurich Alsina i fills.
Superfície de servitud, en m²: 769.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 3.649.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 12.
Parcel·la: 56.
Polígon: 10.
Titular: Dalmau Mata, Narcís.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 3.250.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 13.
Parcel·la: 9004.
Polígon: 10.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície de servitud, en m²: 32.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 128.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 14.
Parcel·la: 57.
Polígon: 10.
Titular: Dalmau Mata, Narcís.
Superfície de servitud, en m²: 59.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 326.
Naturalesa: Rústica.

(09.022.104)
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ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA · AIGÜES 
DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.

—1 Entitat adjudicadora: Aigües Ter Llobregat, empresa pública adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

a) C. Sant Martí de l’Erm, núm. 30, Sant Joan Despí 08970.
b) Tel.: 93.602.96.00.
c) Fax: 93.373.23.22.
d) E·mail: epuente@atll.net, pàgina web: www.atll.net.

—2 Objecte del contracte: Subministrament de clorit sòdic necessari per al trac·
tament de potabilització d’aigua a l’ETAP del Llobregat d’Aigües Ter Llobregat.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: obert harmonitzat.

—4 Pressupost base de licitació: 715.000,00 euros, IVA exclòs.

—5 Terminis:
a) Durada: 24 mesos.
b) Garantia: 3 mesos.

—6 Garanties:
Definitiva: 10% de l’import d’adjudicació.

—7 Obtenció de documentació i informació: la documentació relativa a la present 
contractació estarà a disposició de les persones interessades a la web d’ATLL, a la 
següent adreça: www.atll.net.

—8 Presentació de les ofertes:
a) Data i hora límit: les 12.00 del dia 9 de març de 2009.
b) Lloc de presentació: al Registre General d’Aigües Ter Llobregat a les seves 

oficines centrals, situades a Sant Joan Despí, c. Sant Martí de l’Erm, núm. 30.
c) Documentació que cal presentar: la requerida en els plecs que regulen la 

licitació.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 6 

mesos comptats a partir de la data d’obertura de les proposicions.

—9 Obertura d’ofertes:
a) Lloc: oficines d’Aigües Ter Llobregat a Sant Joan Despí, c. Sant Martí de 

l’Erm, núm. 30.
b) Data i hora: 12.00 h del dia 11 de març de 2009.

—10 Criteris d’adjudicació: l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt, valorada 
d’acord amb els criteris que figuren en el plec de clàusules particulars.

Sant Joan Despí, 19 de gener de 2009

JOaN COMpTE I COSTa

Gerent

PG·232685 (09.021.077)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació
c) Núm. exp. CONSE033003CO2008201.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: servei de manteniment de les zones enjardinades del 

Campus Sud de la UPC.
b) Butlletí, diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: 13 de no·

vembre de 2008.

3. Tramitació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment obert.

4. Pressupost base de licitació 79.000,00 € de preu base més 12.640.00 € d’IVA, 
16% d’IVA per un import total de 91.640,00 €.

5. Adjudicació definitiva
a) Data adjudicació definitiva: 11/12/2008
b) Contractista: AZAHAR JARDINERÍA Y RIEGOS, SA.
c) Nacionalitat:
d) Import d’adjudicació: 76.590,50 € de preu base més 12.254,48 €, 16% d’IVA, 

per un total de 88.844,98 €.

Barcelona, 31 de desembre de 2008

p.D. del rector (Resolució núm. 3010/2006, de 13 de desembre, DOGC núm. 4800)

JOSEfINa aULaDELL baULENaS

Gerent

PG·(09.021.109)
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministra-
ment.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació.
c) Núm. exp. CONSU033003NS2008223.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: subministrament d’energia elèctrica per a diversos 

centres de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Parc Mediterrani de la Tec·
nologia.

b) Divisió per lots: si.

3. Tramitació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment negociat sense publicitat.

4. Pressupost base de licitació:
Lot 1 : 4.920.600 €, no inclou l’IVA ni l’IE.
Lot 2: 246.500 €, no inclou l’IVA ni l’IE.
Lot 3: 264.400 €, no inclou l’IVA ni l’IE.
Lot 4: 74.600 €, no inclou l’IVA ni l’IE.

5. Adjudicació definitiva
a) Data adjudicació definitiva: : 12 de gener 2009.
b) Contractista:  Lot 1 i 2: ENDESA ENERGIA SAU.
 Lot 3: desert.
 Lot 4: no han presentat ofertes.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació:
Lot 1 : 4.299.910,85 €, no inclou l’IVA ni l’IE.
Lot 2: 235.903,06 €, no inclou l’IVA ni l’IE.
Lot 3: desert.
Lot 4: no han presentat ofertes.

Barcelona, 13 de gener de 2009

p.D. (Rector, segons resolució núm. 3010/2006 de data 13 de desembre, 
DOGC núm. 4800)

JOSEfINa aULaDELL baULENaS

Gerenta

PG·232677 (09.021.075)
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DIVERSOS

CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL

ANUNCI
de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, sobre canvi de tipus d’interès nominal.

En aplicació de les disposicions i les facultats establertes en els articles 36è i 
41è dels Estatuts d’aquesta Caixa, i pel compliment d’allò que disposa el número 
7è de l’Ordre Ministerial d’Economia i Hisenda de 12 de desembre de 1989 i la 
Norma 6a de la Circular del Banc d’Espanya 8/1990 de 7 de setembre, es fa públic 
el següent:

ANUNCI

Als efectes d’allò establert en la Segona de les Condicions Generals del contracte 
de Dipòsit que regula les operacions de passiu de durada indefinida, es comunica 
a tots els clients que, a partir del proper dia 9 de febrer de 2009, el tipus d’interès 
nominal anual de les llibretes d’estalvi a termini es disminuirà fins al 1,25%.

Sabadell, 24 de gener de 2009

JORDI MESTRE gONzÁLEz

Director general

PG·233168 (09.027.002)
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CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA
DE CATALUNYA

ANUNCI
del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, sobre licitació per 
a la contractació de serveis (Exp. SE.71.2009).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació.
c) Núm. d’expedient: SE.71.2009.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Serveis de desenvolupament del projecte eTauler del 

Consorci AOC.
b) Divisió per lots: no.
c) Termini d’execució: 9 mesos a comptar des de la data de formalització del 

contracte.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: varis criteris.

—4 Pressupost màxim de licitació: 129.310,34 euros, IVA exclòs.
Valor estimat del contracte: 129.310,34 €, IVA exclòs.

—5 Garantia exigida:
Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

—6 Obtenció de la documentació i informació: perfil del contractant del Con-
sorci AOC, www.aoc.cat

—7 Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: vegeu les 

clàusules 17 i 18 del plec de clàusules administratives particulars.

—8 Presentació de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: En principi, 15 dies naturals a partir de l’endemà de 

la data de publicació de l’anunci al DOGC, fins a les 12 hores. Si el termini finalitza 
en dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent.

Consulteu data concreta al perfil del contractant del Consorci AOC: www.aoc.
cat.

b) Documentació que s’ha de presentar: la que s’indica al plec de clàusules 
administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
· Entitat: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya. Registre 

de Pliques.
· Domicili: Passatge de la Concepció, 11, planta baixa.
· Localitat: Barcelona.
· Telèfon de contacte: 93 272 25 00.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3 

mesos a comptar des de l’obertura de les ofertes.
e) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya.
b) Adreça: Passatge de la Concepció, 11.
c) Localitat: Barcelona.
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d) Data: A determinar.
e) Hora: A determinar.

—10 Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a la clàusula 12 del 

plec de clàusules administratives
· Valoració tècnica (75 punts)
· Oferta econòmica (25 punts)

—11 Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.

—12 Pàgina web on figura la informació relativa a la convocatòria i on poden 
obtenir·se els plecs: Perfil del contractant delConsorci Administració Oberta Elec·
trònica de Catalunya, www.aoc.cat

Barcelona, 16 de gener de 2009

JOaN a. OLIvaRES I ObIS

Director gerent

PG·232537 (09.021.134)
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CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES SAVASSONA

ANUNCI
del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona, sobre aprovació 
d’unes bases.

En compliment del que d’allò que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, es dona publicitat a l’acord del Consell General del Consorci de 9 
de desembre de 2008, d’aprovació de les bases i convocatòria de subvencions de 
l’Espai Natural de les Guilleries Savassona destinades a fomentar les activitats 
i instal·lacions agràries i forestals en l’àmbit de l’Espai Natural de les Guilleries 
Savassona, any 2009.

Les bases esmentades bases s’exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils. El 
text íntegre de les bases i la convocatòria de subvencions s’ha publicat al BOP de 
Barcelona número 13 del 15 de gener de 2009. En el supòsit que durant el termini 
d’informació pública no es formulin al·legacions les bases quedaran aprovades 
definitivament.

Vilanova de Sau, 15 gener de 2009

JOaN RIERa COMELLaS

President

PG·232722 (09.021.143)
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CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

ANUNCI
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, sobre adjudicació d’un contracte de ser-
veis.

D’adjudicació definitiva d’un procediment obert per a la contractació de ser·
veis.

1.·Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Entitats adherides: UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Sabadell Gent Gran Centre 

de Serveis, SA i Fundació Parc Taulí.
c) Òrgan de contractació: Direcció General.
d) Domicili: Edifici La Salut, Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell

2.· Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert harmonitzat.
c) Forma: l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris 

de valoració que consten en el plec de clàusules administratives que regeixen la 
contractació.

3.·Adjudicació:
1.1 a) Objecte: serveis d’una pòlissa d’assegurances amb diferents cobertures per 

a la Corporació Sanitària Parc Taulí i entitats adherides. (09ASS001).
b) Data de publicació dels anuncis de licitació: DOGC número 5235 de 14 d’oc·

tubre de 2008, BOE núm. 242 de 7 d’octubre de 2008 i DOUE S194·257228 de 7 
d’octubre de 2008.

c) Pressupost base de licitació: 267.044,00·€ (impostos i tributs inclosos).
d) Data d’adjudicació definitiva: 7 de gener de 2009.
Termini d’execució: des del 8 de gener de 2009 fins al 31 de desembre de 2010 

amb possibilitat de pròrroga.
e) Adjudicatari i import adjudicat:
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE (Sucursal en España)
Import total adjudicat: 116.850,00.·€ (IVA inclòs).

Sabadell, 9 de gener de 2009

hELENa RIS I ROMEU

Directora general

PG·232889 (09.021.122)
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ESCOLA BOIX

ANUNCI
de l’Escola Boix, sobre pèrdua d’un títol acadèmic.

Anunci pel qual es fa públic que s’ha extraviat un títol de Graduat Escolar

Havent·se extraviat el títol de Graduat Escolar.amb núm. de registre imprès 
660812 corresponent a la convocatòria de juny de l’any 1987·88 i que pertany a 
Emilo Gallego Macias.es fa pública la iniciació en aquesta Escola Boix de l’expedient 
del duplicat del títol extraviat, per tal que en un termini de trenta dies a partir de 
la publicació del present anunci, es presentin les oportunes reclamacions, d’acord 
amb el que disposa l’Ordre de 24 d’agost de 1988 (BOE de 30·8·1988).

Barcelona, 11 de desembre de 2008

JOaN bOIx bazaTaqUí

Director

PG·230616 (09.021.030)
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MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

ANUNCI
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, sobre una contractació.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya obre el període de licitació per a l’ad·
quisició d’un programari per a les capes de dades, middelware, aplicacions en el 
‘grid·computing’ del mnac i per a la construcció d’un sistema web de gestió de 
documents i continguts.

El termini d’execució màxim del contracte serà de 6 mesos a partir de la seva 
signatura. El contracte es podrà prorrogar per acord exprés d’ambdues parts abans 
de la seva finalització.

El preu màxim de licitació que poden ofertar els licitadors d’aquest contracte és 
de CENT SETANTA MIL EUROS (170.000,00€). Aquesta xifra no inclou l’import 
de l’Impost sobre el Valor Afegit.

En l’oferta econòmica, els licitadors detallaran en concepte a part i clarament 
diferenciat, l’import corresponent a l’IVA.

No es requereix per aquesta licitació garantia provisional.

Les empreses interessades poden sol·licitar informació i obtenir la documentació 
referent a la contractació en el Departament de Contractació i Compres del MNAC; 
Palau Nacional. Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona. Telèfon 936 220 360; Fax 936 
220 374, en l’horari de dilluns a divendres laborables de 9:00h a 14:00h o en la 
pàgina web http//www.mnac.cat

El període d’acceptació d’ofertes finalitza a les 11:00 hores del 10 de febrer de 
2009.

Barcelona, 23 de gener de 2009

JOaN a. LLINaRES gÓMEz

Administrador

PG·233171 (09.027.003)
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NOTARIA DEL SENYOR RAÚL J. CILLERO RAPOSO

ANUNCI
de la Notaria del senyor Raúl J. Cillero Raposo, sobre subhasta notarial.

Raúl Jesús Cillero Raposo, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, residente 
en Barcelona, Avenida Diagonal, 482, 4º, 1ª,

HAGO SABER que tramito acta de ejecución en subasta pública del embargo 
resultante del procedimiento 286/2008, Sección B, del Juzgado de Primera Instancia 
18 de Barcelona, respecto de 44166 acciones ordinarias, de 1 € de valor nominal 
cada una, de la mercantil TUNUYAN, S. A., domiciliada en Madrid, Carretera de 
Villaverde a Vallecas, Km. 3,8, Mercado Central de Carnes, Módulo 21, con CIF 
número A83540351.

La subasta pública se celebrará en mi despacho el día 26 de febrero de 2009, a 
las 17 horas y será única y sin fijación de tipo mínimo.

Barcelona, 16 de enero de 2009

RaúL-JESúS CILLERO RapOSO

Notario

PG·232390 (09.021.051)
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REMODELACIONS URBANES, SA

ANUNCI
de Remodelacions Urbanes, SA, sobre creació, modificació i supressió de fitxers 
automatitzats

Anunci de 19 de gener de 2009 de Remodelacions Urbanes, S.A. (en endavant 
REURSA) sobre la creació, modificació i supressió de fitxers automatitzats, pel 
qual es dóna publicitat a l’acord del Conseller Delegat de REURSA de data 16 de 
gener de 2009, que aprova la creació, modificació i baixa de fitxers automatitzats 
i no automatitzats que contenen dades de caràcter personal, atès l’article 20.1 de 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal.

Atès l’art. 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers 
de les administracions públiques que continguin dades de caràcter personal, sols 
es podrà dur a terme per virtut de l’aprovació de disposició general publicada en 
el diari oficial corresponent.

REURSA preveu la creació de fitxers de gestió, per complir les obligacions pròpies 
de l’empresa, així com la creació de fitxers de personal, per gestió del personal de 
l’empresa. Les persones afectades per aquests fitxers podran fer ús dels seus drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació a la seu de REURSA.

Barcelona, 19 de gener de 2009

pERE SERRa I aMENgUaL

Conseller delegat

PG·232892 (09.021.126)

*
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ALFARA DE CARLES

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Alfara de Carles, sobre informació pública d’un plec de clàusules 
administratives particulars.

Per acord de Ple de data 19 de gener de 2009, s’ha aprovat inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació de l’obra II fase “Abas·
tament d’aigua en zona rural”

D’acord amb el que estableix l’article 277.1 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, i l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’exposa 
al públic l’esmentat plec de clàusules administratives particulars per un termini de 
vint dies hàbils, a comptar de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en 
el BOP i DOGC, perquè es puguin presentar reclamacions.

Alfara de Carles, 26 de gener de 2009

baRTOMEU ROSELLÓ vIña

Alcalde

PG·233426 (09.027.027)

ADMINISTRACIÓ LOCAL
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ALMOSTER

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Almoster, sobre aprovació definitiva d’una memòria valorada.

Per Resolució de l’Alcaldia, de data 11 de desembre de 2008 , es va aprovar ini·
cialment la memòria valorada “Modificació eco eficient de l’enllumenat públic” 
, redactada pels serveis tècnics municipals , amb un pressupost de contracte de 
27.000 euros.

Mitjançant aquest edicte, publicat en el BOPT NÚM. 293 es va sotmetre l’esmen·
tada memòria a informació pública per un termini de quinze dies, a comptar des 
de la publicació, perquè les persones interessades pugessin examinar la memòria i 
presentar, ,les al·legacions que consideressin pertinents.

Prèvia resolució de les al·legacions presentades s’ha procedit a l’aprovació de·
finitiva de la memòria valorada “Modificació eco eficient de l’enllumenat públic” 
per decret de l’alcaldia de data 19 de gener.

La qual cosa es fa pública als efectes establerts.

Almoster, 19 de gener de 2009

aNgEL xIfRE aRROyO

Alcalde

PG·232539 (09.021.136)
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AMPOSTA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Amposta, sobre licitació d’una obra.

Havent·se aprovat per acord del Ple de la Corporació de data 26 de gener de 2009 
el plec de clàusules econòmiques · administratives particulars que ha de regir el 
concurs públic, a convocar per l’Ajuntament d’Amposta per a la contractació de les 
obres previstes al projecte “Residència Centre de Tecnificació · fase 1”, redactat 
pels Serveis tècnics municipals es sotmet a informació pública per un termini de 
vint dies, amb la publicació del present anunci al BOPT i al DOGC.

Simultàniament, s’anuncia l’obertura del procediment licitatori corresponent.

ENTITAT ADJUDICADORA
A) Organisme: Ajuntament d’Amposta
B) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

OBJECTE DEL CONTRACTE
A) Descripció de l’objecte: “Residència Centre de Tecnificació · fase 1”, segons 

projecte bàsic i d’execució.
B) Duració: 16 mesos

TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
A) Tramitació: ordinària
B) Procediment: obert

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 2.499.283,77 € (IVA inclòs), a la baixa.

GARANTIES
·Provisional: 3 per 100 del pressupost de licitació.
·Definitiva: 5 per 100 del preu d’adjudicació, exclòs IVA.

OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Ajuntament d’Amposta (Secretaria)
b) Domicili: Plaça Espanya, 3·4
c) Localitat i codi postal: Amposta, 43870
d) Telèfon: 977700057
e) Fax: 977704132
f) Data límit d’obtenció de documents i d’informació: 26 dies naturals a comptar 

del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOPT o al DOGC, prenent com 
a referència l’última d’aquestes publicacions, de 9 a 13 hores.

REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
Classificació del contractista
Grup: CSubgrups: 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9Categoria: e

PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
A) Data límit de presentació: als 26 dies naturals comptats a partir del dia següent 

al de la publicació d’aquest anunci al BOPT o al DOGC, prenent com a referència 
l’última d’aquestes publicacions de 9 a 13 hores. Cas que el darrer dia hàbil sigui 
dissabte el termini es prorrogarà fins el següent dia hàbil.

B) Documentació a presentar: la que es ressenya en el plec de condicions eco·
nòmiques · administratives particulars.

C) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament
1. Entitat: Ajuntament d’Amposta
2. Domicili: Plaça Espanya, 3 – 4
3. Localitat i codi postal: Amposta, 43870
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OBERTURA DE LES OFERTES
Segons es ressenya en el plec de condicions econòmiques · administratives 

particulars.

ALTRES INFORMACIONS
Les que es ressenyen en el plec de condicions econòmiques · administratives 

particulars.

DESPESES DELS ANUNCIS
A càrrec de l’adjudicatari

Amposta, 27 de gener de 2009

MaNEL fERRé MONTañéS

Alcalde

PG·233429 (09.027.032)
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LES AVELLANES

ANUNCI
de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament de les Avellanes publicat al 
DOGC núm. 5298, de 16.1.2009.

Havent·se observat un error a la publicació per la contractació de l’obra “Urba·
nització d’una plaça a Tartareu i espais lliures que l’envolten”, publicat en el DOGC 
núm. 5298 de data 16 de gener de 2009, referent a la classificació del contractista, 
on hi consta:

“6. Requisits específics del contractista. Classificació:
Grup: C Subgrup: 4 Categoria: d.
Grup: C Subgrup: 6 Categoria: d.
Grup: C Subgrup: 7 Categoria: d.
Grup: C Subgrup: 9 Categoria: d.”

Hi ha de constar: Sense Classificació

Les Avellanes, 16 de gener de 2009

M. CaRME gaRROfé aMORÓS

Alcaldessa

PG·232384 (09.020.097)
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BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre modificació d’unes bases.

Anunci d’aprovació inicial de les modificacions de les Bases reguladores per a 
l’atorgament de subvencions a Federacions i Associacions d’Educació en el lleure 
d’infants, adolescents i joves per a la realització d’obres a l’interior dels locals de la 
ciutat de Barcelona destinats a aquesta activitat.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 14, de 16 de gener 
de 2009 apareix publicat l’anunci d’aprovació inicial de les modificacions de les 
esmentades Bases així com de la seva exposició íntegra en el Tauler d’Edictes 
de l’Ajuntament de Barcelona, les quals es sotmeten a informació pública per un 
període de 20 dies hàbils, d’acord amb els articles 124.2 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i 48.1 de la Llei 30/92, termini que finalitzarà el 
proper dia 9 de febrer de 2009.

Les Bases es podran examinar de dilluns a dijous de 9.00 a 14.30 i de 16.00 a 
18.30 hores i divendres de 9.00 a 14.30 hores, per a formular·hi les al·legacions que 
es considerin adequades, a la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona 
(plaça Sant Miquel, s/n, 4ª planta)

Es fa públic per a general coneixement.

Barcelona, 16 de gener de 2009

JORDI CaSES I paLLaRèS

Secretari general

PG·232724 (09.021.146)
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BATEA

EDICTE
de l’Ajuntament de Batea, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obra.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent celebrada en data 16 
de gener de 2.009 va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el projecte de cons·
trucció d’un Centre d’Educació de Secundària, a emplaçar al C/ del Cos, núm. 12 
de Batea, redactat per l’arquitecte municipal, Sr. Enric Roig Montagut, número de 
col·legiat 22.443·1, el pressupost per contracta del qual ascendeix a la quantitat de 
810.450,86 € (Iva inclòs).

La qual cosa es fa públic en compliment del que determina l’article 38.2 del 
Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.

Batea, 19 de gener de 2009

JOaqUIM paLaDELLa CURTO

Alcalde

PG·232885 (09.021.111)
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BEGUR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Begur, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’ordenació.

De conformitat amb el que disposen els articles 37 i ss. del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, es posa 
en general coneixement que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió celebrada el dia 
23 de desembre de 2008 va adoptar entre altres els següents acords:

· Modificar el Projecte d’ordenació del Carrer del Mar i aparcaments (2ªi 3ª Fase) 
introduint·hi les observacions i prescripcions indicades a l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de 10 de desembre de 2008.

· Aprovar definitivament el PROJECTE D’ORDENACIÓ DEL CARRER CAMÍ 
DEL MAR, amb un pressupost d’execució per contracte de TRES·CENTS CINC 
MIL QUATRE·CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA·TRES CÈNTIMS 
(305.413,33 €).

· Aprovar la realització de la inversió contemplada en el Projecte d’Ordenació 
del Carrer Camí del Mar, sol·licitant la seva inclusió en el Fons Estatal d’Inversió 
Local creat pel Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre.

Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via adminis·
trativa, es podran interposar els recursos següents:

a) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat l’acord 
recorregut en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació. Transcorregut el termini d’un mes, comptat des del dia següent 
al de la seva interposició, sense notificar·ne la seva resolució, el recurs de reposició 
potestativa s’entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via 
administrativa i expedita la via contenciosa administrativa.

Si s’ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós adminis·
tratiu s’haurà d’interposar 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 de l’endemà del dia en què 
el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

b) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació.

c) No obstant això, podreu interposar·ne qualsevol altre si ho considereu con·
venient.

El present acord és transcripció de la part que interessa de l’esborrany de l’acta 
redactat de la sessió abans esmentada.

Begur, 16 de gener de 2009

JOaN CaTaLà pagèS

Alcalde

PG·232534 (09.021.133)
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BESCANÓ

EDICTE
de l’Ajuntament de Bescanó, sobre aprovació definitiva i adjudicació d’un modificat 
de projecte d’obres.

La Junta de Govern de l’ Ajuntament de Bescanó, en sessió de 12 de gener de 
2009 acordà:

Primer.· Aprovar definitivament el projecte de Modificat del projecte per ampliació 
de sala polivalent (antic teatre municipal) redactat per l’Arquitecte municipal amb un 
pressupost de 356.496,47 eus iva del 16% inclòs, dels quals 49.171,97 són d’iva.

Segon.· Adjudicar l’augment d’obra de construcció de l’ampliació i reforma del 
teatre municipal per a sala polivalent que aquest modificat comporta a la casa Arcadi 
Pla s.a. adjudicatari de l’obra principal amb la mateixa baixa de licitació i condicions 
com un augment d’obra sense alterar les altres determinacions del plec de clàusules 
particulars del contracte i pel preu de 334.750,47 euros, dels quals 46.172,48 són la 
part corresponent al 16% d’IVA.

Publico l’ aprovació definitiva per a general coneixements i efectes segons el 
que disposa l’ article 38.2 del Decret Legislatiu 179/1995 de 13 de juny, pel qual 
s’ aprova el Reglament d’ obres, activitats i serveis. Aquesta resolució posa fi a la 
via administrativa i és immediatament executiva, i que contra la mateixa es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de l’ òrgan que l’ ha 
adoptat en el termini d’ un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu 
davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos 
mesos a comptar des de la seva publicació.

Bescanó, 16 de gener de 2009

xavIER SOy I SOLER

Alcalde

PG·232721 (09.021.142)
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BRUNYOLA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Brunyola, sobre nomenament de personal.

En compliment del que disposa l’article 291.3 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, en data 7 de gener de 2009 vaig dictar el decret d’alcaldia núm. 1/2009, 
que nomena el senyor Pere Servià Pericay, amb data d’inici del seu càrrec el dia 7 
de gener de 2009, per una jornada aproximada de 25 hores setmanals, per atendre 
les funcions de secretari interventor de l’Ajuntament de Brunyola.

Brunyola, 7 de gener de 2009

aNNa MaRIa MaSCORT I NOgUé

Alcaldessa presidenta

PG·232714 (09.021.108)
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LES CABANYES

EDICTE
de l’Ajuntament de les Cabanyes, sobre aprovació inicial d’un projecte.

En compliment d’allò que disposa l’article 38.2 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals de 13 de juny de 1995, es fa públic que la resolució del Ple 
de la Corporació municipal de data 19 de novembre de 2008, d’aprovació inicial del 
projecte del Pla director d’abastament del municipi de Les Cabanyes ha esdevingut 
definitiva al no haver·se presentat cap reclamació al decurs del termini d’informació 
pública, al qual ha estat sotmès l’expedient.

Les Cabanyes, 23 de gener de 2009

fRaNCESC R. OLIvELLa paSTaLLé

Alcalde

PG·233321 (09.027.005)
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CALAFELL

EDICTE
de l’Ajuntament de Calafell, sobre provisió de places.

Edicte de convocatòria d’una plaça de funcionari de carrera (Codi: 08/041–
RH).

En el BOP de Tarragona, núm. 280, del dia 3 de desembre de 2008, han sortit 
publicades les bases de la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema 
de concurs-oposició, d’una plaça vacant d’arxiver municipal a la plantilla 
de funcionaris de l’Ajuntament de Calafell, amb destí a l’àrea d’Educació 
i Cultura, enquadrada dins el grup d’administració especial, subescala tècnica, 
classe: superior, Grup A1, Complement de destí 19, la qual està inclosa a la 
modificació de l’oferta pública d’ocupació per l’any 2008, i per tant, el termini 
de presentació d’instàncies és de 20 dies naturals a comptar des del dia següent al 
de la publicació del present extracte de la convocatòria al DOGC.

Calafell, 5 de desembre de 2008

JOaN CaRLES RObERT I pOyaTOS

Tinent d’alcalde delegat

PG·232729 (09.021.153)
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CAMBRILS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cambrils, sobre provisió de places.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18/12/2009, va aprovar la 
convocatòria que regirà el següent procés de selecció :

· 1 plaça d’auxiliar d’obres públiques, laboral fix, assimilat subgrup C1, a cobrir 
pel sistema de concurs·oposició lliure

Les bases que regiran aquesta convocatòria seran les publicades al BOPT 8 de 
12/1/2009 es troben inserides en el tauler d’edictes municipal i es poden consultar 
a l’adreça electrònica: http://www.cambrils.org (Recursos Humans: Processos de 
selecció), així com les bases generals. Les instàncies es presentaran dins el termini 
de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la última publicació de l’anunci de 
la última convocatòria en el DOGC.

Cambrils, 14 de gener de 2009

RObERT bENaIgES CERvERa

Alcalde

PG·232387 (09.020.102)
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CASTELLBISBAL

EDICTE
de l’Ajuntament de Castellbisbal, sobre aprovació definitiva de la plantilla de 
personal.

Havent transcorregut el termini de 15 dies d’exposició pública i no havent·se 
presentat cap al·legació o reclamació al respecte, s’entén definitivament aprovada 
la plantilla del personal funcionari i del personal laboral per l’exercici 2009 i la 
modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Castellbisbal, que 
van ser aprovades, inicialment, pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del 
dia 1 de desembre de 2008 i que ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona núm. 314, Annex X, de 31 de desembre de 2008.

Castellbisbal, 19 de gener de 2009

DavID vIDaL MORRaL

Regidor delegat de Règim Intern

PG·232737 (09.021.167)
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CASTELLCIR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Castellcir, sobre adopció d’un acord.

Per Decret d’Alcaldia núm. 54/08, de 20 de novembre, es va aprovar inicialment 
la modificació de la numeració del Carrer Sant Andreu, del terme municipal de 
Castellcir. Mitjançant el present anunci se sotmet a informació pública aquest acord, 
pel termini de trenta dies a comptar des de l’última publicació al BOP, DOGC, Tauler 
municipal i diari “AVUI”, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. 
En el cas de no haver·hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu, sense necessitat de prendre un nou acord.

Castellcir, 20 de novembre de 2008

CaRLOS IbàñEz pUEyO

Alcalde

PG·232676 (09.021.072)
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CENTELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Centelles, sobre contractació de personal.

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 318/2008, de data 30 d’octubre, es va 
adoptar el següent ACORD:

“DECRET NÚMERO 318/2008

RESOLC:

Primer. Aprovar el contracte laboral temporal a temps parcial de Roger Carmona 
Capel per cobrir el servei de conserge d’edifici esportiu amb les condicions pactades 
esmentades.

Segon. Que el contingut del Decret es notifiqui a la persona interessada i de la 
part dispositiva se’n doni coneixement al Ple en la pròxima sessió que es faci i es 
publiqui al BOP i al DOGC.”

Centelles, 14 de gener de 2009

MIqUEL aRISa COMa

Alcalde

PG·232745 (09.021.174)
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CENTELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Centelles, sobre contractació de personal.

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 324/2008, de data 3 de novembre, es 
va adoptar el següent ACORD:

“DECRET NÚMERO 324/2008

RESOLC:

Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral 
temporal a temps complet, a Jaime Oliver Bruy i a Virtudes Sáez Nieto per portar a 
terme els serveis de tècnic i tècnica de gestió a la secció de Promoció econòmica.

Segon. Que els contractes siguin per a la realització de serveis determinats a la 
secció abans esmentada, vigents des del 3 de novembre de 2008 fins a la finalització 
dels serveis i amb les retribucions de 1.494,27 € mensuals bruts. L’horari de treball 
serà de 37,5 hores setmanals de dilluns a divendres.

Tercer. Que es donin d’alta a la Seguretat Social i es registrin a l’oficina de 
l’OTG.

Quart. Que el contingut d’aquest decret es notifiqui a les persones interessades 
i de la part dispositiva es doni coneixement al Ple en la pròxima sessió que es faci, 
i es publiqui al DOGC i al BOP.”

Centelles, 14 de gener de 2009

MIqUEL aRISa COMa

Alcalde

PG·232747 (09.021.177)
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CENTELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Centelles, sobre contractació de personal.

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 320/2008, de data 30 d’octubre, es va 
adoptar el següent ACORD:

“DECRET NÚMERO 320/2008

RESOLC:

Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral 
temporal a temps parcial, Lorena Díez Àlvarez per portar a terme el servei de di·
namitzadora juvenil al Punt d’Informació, participació i assessorament (PIPA).

Segon. Que el contracte sigui per a la realització d’un servei determinat i durarà 
del 3 de novembre de 2008 fins al 30 d’abril de 2009 i la retribució serà de 591,61 € 
mensuals bruts. L’horari de treball serà de 20 hores setmanals.

Tercer. Donar·la d’alta a la Seguretat Social, així com el seu registre a l’oficina 
de l’OTG.

Quart. Que el contingut del Decret es notifiqui a la persona interessada i de la 
part dispositiva se’n doni coneixement al Ple en la pròxima sessió que es faci i es 
publiqui al DOGC i al BOP.”

Centelles, 14 de gener de 2009

MIqUEL aRISa COMa

Alcalde

PG·232748 (09.021.179)
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CENTELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Centelles, sobre contractació de personal.

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 334/2008, de data 7 de novembre, es 
va adoptar el següent ACORD:

“DECRET NÚMERO 334/2008

RESOLC:

Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral 
temporal a temps parcial, Sílvia Rovira Carreras per cobrir el servei de personal 
de neteja al casal Francesc Macià.

Segon. Que el contracte sigui per a la realització del servei de neteja i durarà 
de l’11 de novembre de 2008 fins el 10 de novembre de 2011 i la retribució serà de 
502,15 € mensuals bruts. L’horari de treball serà de 16 hores setmanals.

Tercer. Donar·la d’alta a la Seguretat Social, així com el seu registre a l’oficina 
de l’OTG.

Quart. Que el contingut del decret es notifiqui a la persona interessada i de la 
part dispositiva se’n doni coneixement al Ple en la pròxima sessió que es faci i es 
publiqui al DOGC i al BOP.”

Centelles, 14 de gener de 2009

MIqUEL aRISa COMa

Alcalde

PG·232746 (09.021.180)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096410

Administració local

CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre admesos i exclosos a proves 
selectives.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria 
de proves selectives NP10/2008 per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs·
oposició, de personal funcionari interí per a ocupar amb caràcter transitori un lloc 
de treball de Tècnic Superior Especialista SIG de la plantilla de personal funcionari 
i per establir un ordre de preferència per proveir vacants i les necessitats d’ocupa·
ció que es produeixin durant l’any 2008·2009, d’acord amb les bases específiques 
aprovades per resolució de l’alcaldia de data 18 de setembre de 2008, publicades al 
DOGC núm. 5231 de 8 d’octubre de 2008 i modificades per resolució d’alcaldia de 
data 13 d’octubre de 2008, publicades al DOGC núm. 5249 de data 3 de novembre 
de 2008.

Examinada la documentació presentada pels aspirants i d’acord amb el que 
disposen les bases de l’esmentada convocatòria,

Es declaren admesos els aspirants següents:

COGNOMS I NOM
Agelet Fernández, Joana
Baixauli Fernández, Angel
Barbé Suárez, Biel
Borrós Vendrell, Marta
Corominas Cano, Josep
Díaz Santana, Eva
Franco Cherta, Natividad
Jiménez Barrera, Beatriz
Nobajas Ganau, Alexandre
Sáenz Vallès, Laura
Santos Medina, Cristóbal
Vilanova Barrué, Ma Carmen
Villanueva Fernández, Ma Dolores

Es declaren exclosos els aspirants següents:

COGNOM I NOM MOTIU EXCLUSIÓ
Garrido Palau, Joan Pere Base 1a.· No aporta la titulació requerida
Ribot Thunnisen, Mineke Base 1a.· No aporta la titulació requerida, 
 no ha fet pagament drets examen
Soto Sánchez, Maria Base 1a.· No aporta la titulació requerida
Wozel, Matthias Base 1a.· No aporta la titulació requerida

Atès el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’apro·
va el Reglament del personal al servei de les entitats locals, mitjançant el present 
edicte els aspirants disposen d’un únic termini de deu dies hàbils, comptadors des 
de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per a reclamacions i subsanacions 
dels defectes que n’han motivat l’exclusió.

Les reclamacions presentades es resoldran i es notificaran als interessats en el 
termini de 30dies; així mateix, s’exposaran al taulell d’edictes i es publicaran a la 
web municipal. Els que no esmenin els defectes indicats seran considerats defini·
tivament exclosos.

El començament del procés selectiu tindrà lloc a l’Arxiu Municipal (Ptge. Ajun·
tament, 1) de Cerdanyola del Vallès el proper dia 26 de febrer de 2009, a les 10:00 
hores.
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Cerdanyola del Vallès, 13 de gener de 2009

aNTONI MORRaL bERENgUER

Alcalde

PG·232672 (09.021.069)
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COLERA

EDICTE
de l’Ajuntament de Colera, sobre contractació de personal.

l’Alcalde President en data trenta u de desembre de dos mil vuit ha emès, entre 
d’altres, la següent resolució:

“Primer.· Contractar amb efectes de l’1 de gener de 2009, mitjançant contracte 
laboral d’obra o servei determinat i pel procediment de màxima urgència a la senyora 
Magdalena Claramunt Granell amb DNI núm. 38.410.220·J, per desenvolupar las 
tasques d’auxiliar administrativa d’Administració General.

Segon.· Donar·ne compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
Tercer.· Publicar aquest acords al BOP i al DOGC.
Colera, 31 de desembre de 2008

Colera, 12 de gener de 2009

LLUíS bOSCh REbaRTER

Alcalde president

PG·232074 (09.020.081)
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CUBELLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Cubelles, sobre aprovació inicial d’un pla urbanístic.

La Junta de Govern Local, reunida en sessió extraordinària el 30 de desembre 
de 2008, per unanimitat dels membres assistents, acordà aprovar inicialment el Pla 
Parcial Urbanístic Les Estoreres i sotmetre a informació pública el present acord, 
durant un termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, DOGC, en un dels diaris de major difusió de la demarcació i tauler 
d’edictes i a la pàgina web de la corporació, a efecte de possibles al·legacions i/o 
reclamacions.

Cubelles, 9 de gener de 2009

M. LLUïSa ROMERO I TOMàS

Alcaldessa presidenta

Davant meu,

CaRME LÓpEz-fELIU I fONT

Secretària general

PG·232888 (09.021.121)
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DOSRIUS 

ANUNCI
de l’Ajuntament de Dosrius, sobre concessió per a la utilització i explotació de la 
zona esportiva de Can Batlle.

Per la Junta de Govern Local, de data el dia 22 de gener de 2009, es va acordar 
incoar expedient de contractació i aprovació del plec de clàusules administratives 
particulars que haurà de regir la licitació per procediment obert tramitat per adju·
dicar la concessió de domini públic per a la utilització privativa i explotació de la 
zona esportiva de Can Batlle.

S’anuncia licitació per un termini de 15 dies en el ben entès que la licitació 
s’ajornarà en el supòsit que es formulin reclamacions i de conformitat amb les 
prescripcions següents: 

1. Entitat adjudicadora
–Organisme: Ajuntament de Dosrius
–Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
–Expedient: Patrimoni 1/2009

2. Objecte del contracte
–Descripció de l’objecte: Concessió per a la utilització privativa i explotació de 

la zona esportiva de Can Batlle. 
–Termini de concessió: Quatre anys. Es podrà prorrogar per mutu acord de les 

parts fins a una durada màxima de vuit anys. 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
–Tramitació: Ordinària
–Procediment: Obert.

4.. Cànon d’explotació per temporada
–1.000 euros anuals, millorables a l’alça.

5. Garanties 
–Garantia provisional: No s’exigeix
–Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

6. Obtenció d’informació i documentació 
–Entitat: Ajuntament de Dosrius
–Domicili: Sant Antoni, 1
–Localitat i codi postal: DOSRIUS (08319)
–Telèfon: 93/ 791·80·14
–Fax: 93/ 791·90·80
–E·mail:  dosrius@diba.cat
–Data límit d’obtenció d’informació i documents: El dia abans de finalitzar la 

presentació d’ofertes

7. Criteris de valoració
Els establerts en el plec de clàusules administratives (clàusula 14)

8. Presentació d’ofertes
–Data límit de presentació: quinze dies naturals següents a comptar des de l’en·

demà de la darrera publicació d’aquest anunci en el DOGC. 
–Documentació a presentar: la que es detalla en la clàusula tretzena del plec de 

clàusules particulars.
–Lloc de presentació: l’indicat en l’ apartat 6 d’ aquest anunci.
–Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos 

des de l’obertura de les proposicions
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9. Obertura d’ofertes
L’acte d’obertura tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament, essent públic, a les 

13 hores del primer dijous hàbil següent al termini de presentació de proposicions, 
sempre i quan hagin transcorregut més de tres dies hàbils des de la finalització del 
termini de presentació de proposicions

10.· Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.

11.· Portal Informàtic: 
Es pot  consultar el Plec de clàusules administratives particulars a la pàgina web 

municipal (www.dosrius.cat)

Dosrius, 26 de gener de 2009

JOSEp JO I MUNNé

Alcalde

PG·233387 (09.027.034)
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ESPARREGUERA

EDICTE
de l’Ajuntament d’Esparreguera, sobre nomenament de personal.

De conformitat amb l’article 291.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel D Leg. 2/2003, de 28 d’abril, es fa 
públic el nomenament com a funcionària interina, per màxima urgència, de la Sra. 
Montserrat Jorba Muñoz, nomenada per l’alcaldessa mitjançant el decret núm. 54, 
de data 13 de gener de 2009.

El que es fa públic pel general coneixement.

Esparreguera, 13 de gener de 2009

fRaNCESCa fOSaLba I baTaLLa

Alcaldessa

PG·232744 (09.021.182)
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre contractació d’obres.

1.· Entitat adjudicadora
1.1.· Organisme: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
1.2.· Dependència que tramita l’expedient: Unitat Jurídica Administrativa de 

Medi Ambient i Serveis Territorials.
1.3.· Domicili: Plaça Santa Magdalena, 5·6, 2ª planta.
1.4.· Localitat i codi postal: Esplugues de Llobregat, 08950
1.5.· Telèfon: (93) 371.33.50
1.6.· Fax: (93) 473.33.05
1.7.· Núm. d’expedient: 10/2009

2.· Objecte del contracte
2.1.- Descripció de l’objecte: Execució d’obres de rehabilitació de la planta pri·

mera, sota coberta i mirador del centre d’informació i recursos de la dona, ubicat 
a l’edifici Villa Pepita..

2.2.· Lloc d’execució: Esplugues de Llobregat.
2.3.· Termini d’execució: 4 mesos.
2.4.· Admissió de variants: No s’admetran variants ni alternatives al projecte 

aprovat.

3.· Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
3.1.· Aprovació de l’expedient de contractació, plec de clàusules administratives 

particulars i convocatòria: Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de gener 
de 2009.

3.2.· El Plec de clàusules administratives particulars s’exposa al públic pel seu 
examen i presentació de reclamacions, durant el termini de 10 dies hàbils, comptats 
des del dia següent a la data de publicació de l’últim Butlletí Oficial (BOP i DOGC), 
en el que es publicarà aquest anunci. Cas de haver reclamacions, las mateixes seran 
resoltes per l’òrgan de contractació.

3.3.·Tramitació: Urgent
3.4.· Procediment: Obert.

4.· Pressupost base de licitació
El pressupost base de la licitació es de 204.993,22€, més el 16% de l’IVA per 

import de 32.798,92€, total 282.223,87€, amb càrrec al FONS ESTATAL D’IN·
VERSIÓ LOCAL.

5.· Garantia
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.

6.· Obtenció de documentació i informació. Perfil del contractant
6.1.· La informació relativa a la convocatòria i la documentació associada es troba 

disponible a la pàgina web de l’Ajuntament (http://www.esplugues.cat), a l’apartat 
“El nostre Ajuntament” i, dins d’aquest, a “Perfil contractant”, i a la dependència 
que tramita l’expedient assenyalada a l’apartat 1 d’aquest anunci.

6.2.· Data límit d’obtenció de documents i informació: Tres dies abans de la 
finalització de la presentació de pliques.

8.· Requisits específics del contractista
Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles 

o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin la corresponent clas·
sificació de contractista, i no estiguin afectats per cap de les circumstàncies que es 
relacionen a l’art. 64 de la LCSP com a prohibitives per a contractar.
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9.· Presentació de les ofertes
9.1.· Data límit: Fins a les 14 hores del dia 16 de febrer de 2009.
9.2.· Documentació que cal presentar: La que estableix la clàusula 14 del Plec de 

Clàusules Administratives Particulars.
9.3.· Lloc de presentació: Unitat Jurídica Administrativa de Medi Ambient i Serveis 

Territorials de l’Ajuntament, plaça Santa Magdalena, 5·6·, 2ª planta, d’Esplugues 
de Llobregat, 08950.

10.· Obertura d’ofertes
10.1.· Entitat: Al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 

en acte públic.
10.2.· Data: El 17 de febrer de 2009.
10.3.· Hora: A les 13 hores.

11.· Criteris de valoració de les ofertes
a) La millor organització de la obra en quant a optimització del procés constructiu 

i la seva eficiència, i la menor incidència de la obra en l’edifici en el que s’integra 
l’actuació, fins a 50 punts.

b) Les millores a incorporar en les obres a desenvolupar, degudament valorades 
econòmicament , fins a un màxim de 25 punts

c) Volum de ma d’obra que s’utilitzarà en l’execució del contracte, fins a un 
màxim de 15 punts.

d) El menor preu sense variació de les qualitats i especificacions tècniques del 
projecte, fins a 10 punts.

12.· Despeses a càrrec de l’adjudicatari
Les dels anuncis que generi el concurs i les preparatòries i de formalització del 

contracte, i la resta que s’estableixen a la clàusula 9 del Plec de Clàusules Admi·
nistratives Particulars.

Esplugues de Llobregat, 23 de gener de 2009

pILaR Díaz ROMERO

Alcaldessa

PG·233410 (09.027.024)
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FONOLLOSA

EDICTE
de l’Ajuntament de Fonollosa, sobre publicació d’un reglament.

Havent finalitzat el termini d’exposició pública del Reglament Regulador del 
Registre Municipal de Parelles de Fet del Municipi de Fonollosa, segons anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 268 de data 7 de novembre de 
2008, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5.253 de data 7 
de novembre de 2008, sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord inicial ha 
esdevingut definitiu, per la qual cosa es procedeix a la seva publicació íntegra per 
donar compliment a allò que disposa l’art. 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens locals.

Contra la present resolució, que és definitiva en la via administrativa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, davant de la Sala de la Juris·
dicció contenciosa·administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
o qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Fonollosa, 15 de gener de 2009

JaUME SERaROLS bELTRaN

Alcalde

REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES 
DE FET DEL MUNICIPI DE FONOLLOSA

Preàmbul
En la societat del segle XXI, el matrimoni continua sent la forma d’unió predo·

minant en occident, però arran dels canvis succeïts en l’últim mig segle, el debat 
social sobre l’equiparació entre unions de fet i matrimonis ha portat a que la llei 
reculli una històrica reivindicació de la ciutadania en pro de les denominades ge·
nèricament unions estables.

Cal veure el matrimoni i les unions de fet com a institucions diferents i que 
obeeixen a opcions i plantejaments personals. El dret ha escurçat les diferències 
entre matrimonis i unions de fet, y les polítiques locals han de donar una solució a 
la realitat sociològica actual adaptant·se a les noves demandes socials.

Catalunya ha sigut pionera en aquesta matèria, com en tants d’altres, sent la pri·
mera Comunicat Autònoma en legislar sobre les unions estables de parella. Així, la 
llei Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella (DOGC núm. 2687, de 
23·07·1998), regula tant les unions estables heterosexuals com homosexuals.

Per poder acollir·se a aquestes condicions cal que les parelles que hagin optat 
per la convivència estable i hagin optat lliurement per prescindir de les formalitats 
del matrimoni hagin d’inscriure’s en el Registre Municipal de Parelles de Fet. Per 
això l’Ajuntament de Fonollosa proposa la regulació d’un registre administratiu 
de parelles de fet, amb la finalitat de posar a disposició dels administrats una eina 
probatòria òptima per a la reclamació efectiva dels drets i obligacions que la Llei 
10/1998 els atorga.

ARTICLE 1: Creació, Naturalesa i Objecte
El Registre Municipal d’unions de fet té caràcter administratiu i en ell s’inscriuran 

les unions de fet estables d’aquelles persones que ho sol·licitin expressament.

ARTICLE 2: Concepte d’unió de fet
Es considerarà unió de fet a l’efecte d’aquest Reglament, a aquelles persones 

que convisquin en parella, de forma lliure, pública i notòria, vinculades de forma 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096420

Administració local

estable, almenys, durant un període ininterromput de dotze mesos, existint una 
relació d’afectivitat, amb independència de la seva orientació sexual.

ARTICLE 3. Àmbit d’aplicació
Tindran accés al Registre de l’ajuntament aquelles unions de fet que compleixin 

amb els requisits establerts en el present Reglament i estigui empadronat en el 
Municipi.

ARTICLE 4. Requisits Personals
La inscripció en el Registre d’unions de fet és voluntària i constitutiva. No es po·

dran constituir en parella de fet si concorren alguna de les següents condicions:
· Ser menor d’edat, no emancipat
· Estar lligats pel vincle del matrimoni
· Formar una unió estable amb altra persona o que tinguin constituïda una unió 

de fet inscrita amb altra persona
· Ser parents en línia recta per consanguinitat o adopció
· Ser parents col·laterals per consanguinitat o adopció dintre del tercer grau
· No estar empadronats cap membre de la parella en el Municipi de Fonollosa
No es podrà pactar una unió de fet amb caràcter temporal ni sotmetre’s a con·

dició.

ARTICLE 5. Tipus d’inscripció
Les Inscripcions en el Llibre Registre podran ser de tres tipus:
· Constitutives
· Marginals
· De Baixa

ARTICLE 6. Inscripcions Constitutives
La inscripció constitutiva és aquella que té com efecte la constitució d’una unió 

de fet. La inscripció constitutiva és la qual deixa constància de l’existència de la 
unió de fet i ha de recollir les dades personals suficients per a la correcta identifi·
cació dels seus membres, la data de resolució en la qual s’acordi la inscripció i el 
nombre d’expedient administratiu obert per a cada unió de fet. Perquè es practiqui 
la inscripció és necessari que els membres, amb independència de la seva orientació 
sexual, convisquin en parella, de forma lliure, pública i notòria, vinculats de forma 
estable per una relació d’afectivitat, com a mínim, durant un període ininterromput 
de dotze mesos.

ARTICLE 7. Documentació Necessària
Per a portar a terme la inscripció constitutiva, la documentació necessària que 

haurà d’aportar cadascun dels membres serà la següent:
· Còpia del DNI o passaport
· Acreditació de l’emancipació, si escau
· Certificació o fe d’estat civil
· Certificació del Padró Municipal que acrediti que, almenys, un dels sol·licitants 

té la condició de veí del Municipi

ARTICLE 8. Sol·licitud d’inscripció
El procediment s’iniciarà sempre a demanda de les persones que pretenguin 

formar la unió de fet, mitjançant la corresponent sol·licitud d’instància dirigida al 
Registre Municipal. La sol·licitud d’inscripció en el Registre es presentarà per escrit 
i dirigida a l’alcalde, i constaran les següents dades:

· Nom, cognoms dels sol·licitants
· Lloc de naixença, domicili
· DNI o passaport
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S’obrirà un expedient administratiu per cada sol·licitud d’inscripció constitutiva 
d’una unió de fet, el qual quedarà integrat per la sol·licitud i la resta de la documen·
tació que acompanyi a aquesta o es presenti posteriorment.

ARTICLE 9. Procediment d’inscripció
Presentada la sol·licitud, si l’encarregat del Registre apreciés qualsevol manca o 

defecte en la sol·licitud o en la documentació presentada, requerirà als interessats 
perquè en el termini màxim de 15 dies resolguin la falta o acompanyin els documents 
preceptius, advertint·los que si no ho fessin així, es procedirà a declarar la caducitat 
del procediment. El termini del requeriment podrà ser ampliat fins a en 15 dies més, 
a petició de d’interessat o a iniciativa de l’encarregat del Registre, quan l’aportació 
dels documents requerits presentin dificultats especials. Completa la documentació, 
l’encarregat del Registre elaborarà un proposta de resolució a l’alcalde, que en el ter·
mini d’un mes des de la seva recepció dictarà resolució motivada sobre la concessió 
o denegació de la sol·licitud d’inscripció, entenent·se la mateixa benvolguda si no 
s’hagués dictat en el citat termini. Si la mateixa s’estima, es procedirà estendre el 
corresponent seient en el Llibre Registre, que haurà de rectificar·se conjuntament 
pels interessats per mitjà d’una compareixença personal, on es ratificaran i mani·
festaran davant el funcionari públic el consentiment a la inscripció en el Registre. 
Si es desestima, haurà de fer·se de manera motivada i es notificarà la resolució 
juntament amb els recursos administratius pertinents.

ARTICLE 10. Inscripcions Marginals
Podran ser objecte d’inscripció marginal tant els pactes vàlids dels membres de 

la unió de fet sobre les seves relacions econòmiques durant la seva convivència i 
sobre la liquidació de les mateixes, com aquelles modificacions que, sense dissoldre 
la unió de fet, afectin a les dades de la inscripció constitutiva.

Aquesta inscripció podrà realitzar·se de manera simultània o posteriorment a 
la inscripció constitutiva i es farà en extracte, fent referència al document que li 
serveixi de suport i a l’expedient administratiu de la unió, on s’arxivarà. Per a la 
inscripció marginal, les modificacions de les dades personals i econòmics s’acre·
ditaran mitjançant la documentació oficial necessària i mitjançant els contractes 
reguladors de les relacions personals i patrimonials, que es presentaran personalment 
o mitjançant document notarial. Les sol·licituds d’inscripció marginal s’uniran a 
l’expedient principal.

ARTICLE 11. Inscripcions de Baixa
La inscripció de baixa és aquella que té per objecte declarar l’extinció d’una unió 

de fet en el Registre d’unions de fet, per un dels següents motius:
· De comú acord dels membres de la unió de fet
· Per decisió unilateral d’un dels membres de la unió, notificada a l’altre per qual·

sevol mitjà que deixi constància de la recepció per aquell o el seu representant, així 
com de la data de recepció, de la identitat i del contingut de la decisió

· Per mort d’un o ambdós membres de la unió de fet
· Per matrimoni d’un o ambdós membres de la unió de fet
· Per separació de fet de més de sis mesos dels membres de la unió de fet
S’inscriurà també la baixa, per trasllat del domicili habitual, quan cap dels mem·

bres estiguin empadronats en el Municipi.
Per a la inscripció de baixa, serà suficient amb realitzar una declaració jurada, 

individual o conjuntament. La sol·licitud d’inscripció es formularà per escrit dirigit 
al Registre d’unions de fet, aportant la documentació que justifiqui la concurrència 
d’alguna de les causes d’extinció de la unió de fet.

ARTICLE 12. Publicitat i Efectes
El contingut del Registre s’acreditarà mitjançant certificacions expedides pel fun·

cionari encarregat del mateix. Únicament podran lliurar·se certificacions a sol·licitud 
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de qualsevol dels membres de la unió de fet o de les Administracions Públiques quan 
talis certificacions fossin necessàries per al reconeixement de drets als membres de 
la unió, o dels Jutges o Tribunals de Justícia. En aplicació de la Normativa municipal 
i en la tramitació de tots els procediments que entengui l’ajuntament, la parelles 
que formin unions de fet inscrites en el Registre Municipal, com a tals, tindran la 
mateixa consideració jurídica i administrativa que els matrimonis.

ARTICLE 13. El Registre i la Gratuïtat
El Registre Municipal de Parelles de fet estarà a càrrec de la Secretaria General 

de l’ajuntament. El Registre Municipal d’unions de fet es durà manual o informà·
ticament, mitjançant el Llibre Registre, en el qual es practicaran els seients d’ins·
cripció regulats en el present Reglament. Aquest Llibre estarà format per fulles 
mòbils, foliades i segellades, que s’encapçalarà amb les corresponents diligències 
d’obertura i tancament. La pràctica de les inscripcions i les certificacions de les 
mateixes seran totalment gratuïtes.

DISpOSICIÓ TRaNSITòRIa úNICa

El temps transcorregut abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament s’ha de 
tenir en compte a l’efecte del còmput dels dotze mesos, si els membres de la unió 
de fet estan d’acord.

DISpOSICIÓ fINaL úNICa

El present Reglament serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, entrant en vigor una vegada que hagi transcorregut el termini establert 
en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.

PG·232409 (09.021.054)
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LES FRANQUESES DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, sobre provisió de places.

En el Butlletí Oficial de la Província núm. 17, annex II, pàgines 3 i següents, 
corresponent al dia 20 de gener de 2009, ha estat publicat el text íntegre de les 
bases del concurs·oposició lliure convocat, per acord de la Junta de Govern Local 
de data 11 de desembre de 2008, per a cobrir, en règim de funcionari de carrera, 
tres places d’agent de la policia local d’aquest ajuntament, enquadrades en l’escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de 
titulació C, subgrup C2, més les vacants que es puguin produir fins a la data de la 
celebració de les proves.

Es fa saber que les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 
dies naturals, a comptar des del següent al de la darrera publicació del present edicte 
al BOP de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les Franqueses del Vallès, 26 de gener de 2009

LLUíS MUñOz LLORET

Secretari

PG·233220 (09.027.004)
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GAVÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Gavà, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

L’Ajuntament de Gavà fa pública l’aprovació definitiva del “Projecte de millora 
del c/ Viladecan ”, una vegada ha estat sotmès a informació pública per termini de 
trenta dies hàbils, sense que s’hagin produït reclamacions ni suggeriments durant 
l’esmentat període, tal com disposa l’acord d’aprovació inicial adoptat per la Junta 
de Govern Local de 2 de desembre de 2008.

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar 
directament recurs contenciós·administratiu davant els Jutjats del Contenciós·ad·
ministratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia següent al de la publicació.

Tanmateix, i d’acord amb el que estableix l’art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce·
dimiento Administrativo Común (redacció vigent donada per la Ley 4/1999, de 
13 de enero, BOE del dia 14), existeix la possibilitat de –amb caràcter potestatiu i 
previ a l’esmentada via jurisdiccional– interposar el 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 al de la publicació.

Contra la resolució –expressa o presumpta– del recurs de reposició no es podrà 
interposar de nou aquest recurs, sinó, si s’escau, directament recurs contencios·
administratiu davant els Jutjats del 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 interposar 
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 qualsevol altre si ho considereu convenient.

Gavà, 16 de gener de 2009

gUILLERMO DE pRaDa bENgOa

Secretari general

PG·232728 (09.021.152)
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GIRONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Girona, sobre contractació d’obres.

Per acord de Decret d’Alcaldia de 21 de gener de 2009, de conformitat amb l’ar·
ticle 277 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, el Plec de clàusules jurídico·
administratives i econòmiques generals que regirà el concurs, que simultàniament 
es convoca, per adjudicar el contracte d’obres atenent a una pluralitat de criteris de 
valoració, corresponents al projecte de renovació de l’enllumenat exterior d’un tram 
del carrer Santa Eugènia, entre l’avinguda Tarradellas i la travessia Santa Eugènia, 
d’acord amb les condicions que seguidament s’enumeren:

1.· ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació.
c) Número d’expedient: 2009000866.

2.· OBJECTE DEL CONTRACTE.
1. És objecte del present plec l’adjudicació, per procediment obert i atenent a una 

pluralitat de criteris, del contracte d’execució de les obres corresponents al projecte 
de renovació de l’enllumenat exterior d’un tram del carrer de Santa Eugènia, entre 
l’avinguda Tarradellas i la travessia Santa Eugènia, aprovat per acord de la Junta 
de Govern Local.

2. El projecte reuneix els requisits de l’article 1 del Reial Decret Llei, 9/2008, 
de 28 de novembre.

3. Tota la documentació obrant al projecte té caràcter contractual. S’incorpora, 
a més, l’acta de replanteig.

4. Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del 
contracte estan acreditats en l’expedient.

5. La classificació estadística de productes per activitats de la Comunitat Europea 
(CPA 2002) és: 45.31.13.

6. La Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE·2009) és: 
4321.

3.· TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT.
a) Tramitació urgent
b) Procediment d’adjudicació: obert, atenent a una pluralitat de criteris de va·

loració.

4.· PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.
Tres·cents vint·i·tres mil cent quaranta euros amb trenta·un cèntims (323.140,31€), 

IVA exclòs

5.· OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ.
a) Entitat: Ajuntament de Girona. Secretaria General. Secció de Contractació.
b) Adreça: Plaça del Vi, número 1.
c) Localitat i codi postal: Girona·17004.
d) Telèfon: 972.419.022.
e) Fax: 972.419.495.
f) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de les 09.00 a les 14.00 hores.

6. TERMINI D’EXECUCIÓ.
El termini d’execució de les obres serà de 6 mesos, comptats a partir de la signa·

tura de l’acta de comprovació del replanteig i haurà de concloure abans del dia 1 de 
gener de 2010. ( En tot cas haurà de complir·se amb el que disposa l’article 7.1 del 
Reial Decret·Llei 9/2008, de 28 de novembre)
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7. DRETS I OBLIGACIONS .
Veure clàusula VIII del Plec de clàusules

8. GARANTIES.
Ateses les circumstàncies de la present contractació, i d’acord amb l’article 91 

LCSP, no s’exigeix als licitadors la constitució de garantia provisional.
S’exigeix la prestació de garantia definitiva per import del 5% del preu d’adjudi·

cació del contracte, IVA exclòs, que haurà de presentar el contractista en qualsevol 
de les formes determinades en l’article 84 de la LCSP. Veure clàusula XI del Plec 
de clàusules.

9. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS .
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap prohibició 
de contractar de l’article 49 de la LCSP i que acreditin la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional per a desenvolupar l’objecte del contracte, requisit, 
aquest últim, que serà substituït per la classificació empresarial.

La presentació de proposicions per part dels licitadors suposa l’acceptació incon·
dicionada de les clàusules d’aquest plec sense cap excepció o reserva.

La proposició es formularà conforme el model que figura al peu d’aquest plec, 
acompanyada de la documentació enumerada en la clàusula següent. Cada licitador 
no podrà presentar més d’una proposició i no s’acceptaran variants. Tampoc podrà 
subscriure cap proposta en Unió Temporal d’Empresaris si ho ha fet individualment. 
La contradicció d’aquest principi donarà lloc a la desestimació de totes les propo·
sicions per ell presentades, segons el previst a l’article 129 de la LCSP.

Les proposicions per a la licitació es presentaran en sobres tancats, identificats en 
el seu exterior, amb indicació de la licitació a la que concorren i signats pel licitador 
o la persona que el representa i amb indicació del nom i cognoms o raó social de 
l’empresa. En l’interior de cada sobre es farà constar, en full independent, el seu 
contingut, anunciat numèricament.

Les proposicions seran secretes i s’aplicaran els mitjans que garanteixin aquest 
caràcter fins el moment en què hagi de procedir·se a l’obertura en públic de les 
mateixes.

Els sobres es presentaran a la Secretaria general de l’Ajuntament de Girona (Secció 
de Contractació), durant les hores de 9:00 a 14:00, per a la seva incorporació en el 
registre corresponent.

El termini de presentació de proposicions serà de 13 dies naturals des del dia 
següent a la darrera publicació en el BOP i DOGC.

També podrà ser enviada la documentació per correu. En aquest cas els tres 
sobres vindran inclosos en un quart i el licitador haurà de remetre per fax (núm. 
972.419.495) el justificant de la data d’entrada a l’Oficina de Correus i anunciaran 
per fax, o telegrama en la mateixa data, la remissió de l’oferta. Aquesta oferta no 
serà admesa si el justificant i l’anunci de remissió es reben amb posterioritat a la data 
de la finalització del termini expressats en l’anunci de licitació. Transcorreguts, no 
obstant, 10 dies següents a l’esmentada data sense que s’hagi rebut la documentació, 
aquesta no serà admesa en cap cas.

Una vegada presentada una proposició no podrà ser retirada.
Si el dia de venciment del termini de presentació de proposicions cau en dissabte 

o festiu, aquest termini finalitzarà al dia següent hàbil.

10. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES .
De conformitat amb l’article 134 de la Llei s’estableixen una pluralitat de criteris 

de valoració objectius que serviran de base per a l’adjudicació del contracte. Aquests 
s’enumeren per ordre de decreixent importància i degudament ponderats:

A. CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FORMU·
LES.

1. MILLORES DEL PROJECTE fins a un màxim de 42 punts
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Es valoraran les propostes que, sense suposar increment de cost per la corporació, 
contribueixin al perfeccionament del projecte, millora qualitativa de l’obra i una 
major durabilitat de la mateixa.

Es tindran en compte els següents criteris:
· Subministrament de lluminàries per recanvis de l’obra segons codi del pres·

supost BLLUJNC1, fins a un màxim de 10 punts, valorant proporcionalment els 
elements subministrats.

· Subministrament de quadre de comandament per recanvis de l’obra segons codi 
del pressupost BQUADR26, fins a un màxim de 15 punts, valorant proporcionalment 
els elements subministrats.

· Subministrament d’un estabilitzador regulador per recanvis de l’obra segons codi 
del pressupost BESTAB30, fins a un màxim de 5 punts, valorant proporcionalment 
els elements subministrats.

· Subministrament d’un sistema de control via radio segons codi del pressupost 
BQUADR81, fins a un màxim 12 punts, valorant proporcionalment els elements 
subministrats.

(Màxim 42 punts)
2. VOLUM DE MÀ D’OBRA fins a un màxim de 30 punts, amb el següent 

detall.
Es considera número de persones a ocupar, el número de treballadors directes 

– contractats i a contractar – que s’ocuparan per a l’execució del contracte.
Com a treballadors directes, es considerarà qualsevol categoria de mà d’obra que 

es dediqui específicament a l’execució del contracte.
El número de persones a ocupar es valorarà considerant el volum de la mà d’obra 

que s’utilitzarà en l’execució del contracte, és a dir, el número de persones ocupades 
i el temps de l’esmentada ocupació, expressat en dies d’alta a la Seguretat Social.

En el número de persones a ocupar, es distingirà entre personal ja contractat i a 
contractar. En ambdós grups, s’indicarà el número de persones, categoria laboral i 
període de temps ocupat en l’execució del contracte de cada persona, expressat en nú·
mero de dies d’alta a la Seguretat Social, dins del termini d’execució de l’oferta.

El número de persones a ocupar de l’oferta s’expressarà en el model de proposi·
ció, i el volum de mà d’obra que s’utilitzarà en l’execució del contracte s’indicarà, 
complimentant el quadre de l’annex del present plec.

El personal a contractar haurà de coincidir amb els llocs de treball creats a què 
es refereix l’article 6.4 a) 1) de la Resolució de 9 de desembre de 2008 del MAP, la 
justificació de la qual haurà d’efectuar·se a l’Ajuntament al llarg de l’execució del 
contracte i, en tot cas, abans de la recepció de l’obra.

Indicadors del volum de mà d’obra que s’utilitzarà en l’execució del contracte
Personal a contractar: número de treballadors (N) en situació legal de desocupació 

que serà objecte de nou contracte i temps (T) de cada contracte expressat en dies 
d’alta a la Seguretat Social de l’oferta, segons l’expressió:

(NixTi) = Suma del producte de multiplicar cada treballador en situació legal 
de desocupació que en cada oferta és objecte de nou contracte pel temps de cada 
contracte, expressat en dies d’alta a la Seguretat Social.

Personal contractat: número de treballadors ja contractats (n) que es destinaran 
a l’execució de l’obra i temps de cada contracte (T) expressat en dies d’alta a la 
Seguretat Social de l’oferta, segons l’expressió:

(nixTi) = suma del producte de multiplicar cada treballador ja contractat que es 
destina a l’obra i el temps de cada contracte expressat en dies d’alta a la Seguretat 
Social.

Total Oferta mà d’obra = Total dies de l’Oferta: Total personal a contractar i per·
sonal ja contractat expressat en dies d’alta a la Seguretat Social, de l’oferta, segons 
l’expressió: (NixTi) + (nixTi)

Valoració del volum de mà d’obra
Es valorarà fins a un màxim de 30 punts, el volum de mà d’obra de cada proposició, 

tal i com es defineix aquest concepte en la present clàusula del plec, assignant la major 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096428

Administració local

puntuació en la proposició que oferti major mà d’obra, i la resta de proposicions, 
punts en raó a la mà d’obra que ofertin mitjançant la següent formula:

PFEi = MOi / Mom x 30
Essent:
PFOi = Punts Foment de l’Ocupació de l’Oferta i
MOi = Mà d’Obra total de l’Oferta i
Mom = Mà d’obra total major de totes les ofertes
I essent:
MOi = (2x(NixTi) + (nixTi)
(NixTi) = Suma del producte de multiplicar cada treballador en situació legal 

de desocupació que en cada oferta és objecte de nou contracte pel temps de cada 
contracte, expressat en dies d’alta a la Seguretat Social.

(nixTi) = Suma del producte entre el número de treballadors ja contractats que 
es destinen a la obra i el temps de cada contracte expressat en dies d’alta a la Se·
guretat Social.

S’adjunta exemple de valoració de les ofertes amb aquest criteri en l’annex 2 del 
present plec.

3. TERMINI DE GARANTIA fins a un màxim de 5 punts
S’assignarà 1 punt per cada any de garantia addicional que ofereixi l’empresa 

licitadora, fins a un màxim de 5 punts. Si el termini addicional de garantia és inferior 
a un any, es farà el càlcul proporcional.

4. PREU DE L’OFERTA fins a un màxim de 5 punts
Es valorarà l’oferta de manera que la més econòmica se li assignaran 5 punts. Les 

ofertes s’avaluaran mitjançant aplicació de la fórmula següent:
(Núm. màxim de punts) x Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = 
Preu de l’oferta que es puntua
La proposta de baixa s’encapçalarà amb l’import total de la mateixa, aquesta a 

més haurà d’estar degudament justificada mitjançant la identificació de les partides 
del projecte executiu sobre les que es proposa la baixa i els nous preus ofertats pel 
licitador.

PUNTUACIÓ TOTAL: 82 punts punts punts.
MILLORES: Fins a 42 punts
VOLUM DE MÀ D’OBRA: Fins a 30 punts
TERMINI DE GARANTIA: Fins a 5 punts
PREU DE L’OFERTA: Fins a 5 punts
Als efectes d’allò establert a l’article 136 de la LCSP, la consideració d’oferta amb 

valors anormals o desproporcionats serà aplicable a tots els criteris de valoració que 
siguin avaluat mitjançant formula. Es considerarà que l’oferta o ofertes presentades 
contenen valors anormals o desproporcionats , quan aquestes siguin inferiors al 
10% de la mitja aritmètica del total de les ofertes. En el cas del criteri de valoració 
de la mà d’obra a ocupar, s’aplicarà el mateix criteri substituint el terme de mitja 
aritmètica del total de les ofertes pel del nombre de treballadors òptims a ocupar 
en l’execució de l’obra fixat al moment de la licitació.

B. CRITERIS DE VALORACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VA·
LOR.

1. QUALITAT DE L’OFERTA fins a un màxim de 8 punts
1.1. MEMÒRIA DE CONEIXEMENT DEL PROJECTE
Es valorarà la memòria presentada per cada licitador on es reflecteixi el conei·

xement del projecte, la seva viabilitat, les incidències que es cregui que es poden 
produir durant la seva execució i les seves possibles solucions.

(Màxim 3 punts)
1.2. MEMÒRIA D’IMPLANTACIÓ
Es valoraran les previsions de l’empresa respecte dels mitjans organitzatius, la 

reducció dels efectes sobre l’entorn de l’obra (ordenació d’espais, previsions de 
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mobilitat, procés d’arribada i implantació), l’aportació de mitjans o estratègies 
que puguin contribuir a la seva millor execució i la presentació del calendari on 
es reflecteixin els dies i els mitjans que s’utilitzaran per a la retirada dels efectius, 
dels mitjans tècnics i dels material sobrants de l’obra. Aquestes mesures poden ser 
de naturalesa diversa doncs poden consistir en obres, instal·lacions, prevenció de 
molèsties a veïns, residents i establiments comercials de l’entorn, neteja, o altres.

A aquests efectes el licitador presentarà una proposta valorada econòmicament 
a nivell de pressupost d’execució material.

(Màxim 3 punt)
1.3. ACTUACIONS AMBIENTALS
Es valoraran les actuacions mediambientals proposades per part dels licitadors 

orientades a la minimització de l’impacte ambiental en l’execució de l’obra, sempre 
que suposin una millora en relació amb els mínims establerts pel projecte i per la 
legislació vigent.

(Màxim 2 punt)
2. ALTRES MILLORES fins a un màxim de 10 punts
2.1. MILLORES DEL PROJECTE
Es valoraran les propostes que, sense suposar increment de cost per la corporació, 

contribueixin al perfeccionament del projecte, millora qualitativa de l’obra i una 
major durabilitat de la mateixa.

(Màxim 5 punts)
2.2. MILLORES EN LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE L’OBRA
Es valoraran les millores que el licitador ofereixi sobre l’obligació de comuni·

cació i informació a la ciutadania regulada a la clàusula vuitena del present plec. 
La millora compromesa i prèviament acceptada s’aplicarà de conformitat amb els 
criteris i instruccions establerts per l’Ajuntament.

(Màxim 5 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL: 18 punts punts punts.
QUALITAT DE L’OFERTA
· MEMÒRIA DE CONEIXEMENT DELPROJECTE: Màxim 3 punt
· MEMÒRIA D’IMPLANTACIÓ: Màxim 3 punt
· ACTUACIONS AMBIENTALS: Màxim 2 punt
ALTRES MILLORES
· MILLORES DEL PROJECTE: Màxim 5 punts
·MILLORES INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ: Màxim 5 punts

11. VARIANTS I MILLORES .
En el present contracte no es podran proposar variants.
S’acceptarà però que els licitadors presentin millores de conformitat amb la 

clàusula XIV, en virtut dels criteris d’adjudicació que s’estableixen.

10. OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS
Veure clàusula XVIII del plec de clàusules

11. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Serà condició d’execució del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 

9.2 del Reial Decret·Llei 9/2008, de 28 de novembre, que el nou personal que el 
contractista necessiti ocupar per a l’execució de les obres es trobi en situació legal 
d’atur, en els termes establerts a l’article 208 del Text Refòs de la Llei General de 
Seguretat Social.

Per tal de donar compliment als articles 6.2 i 7.2 del Reial Decret 9/2008, de 
28 de novembre, l’adjudicatari haurà de comunicar les noves contractacions de 
personal que efectuï per a executar l’obra, de conformitat amb allò expressat en la 
seva oferta, aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu dies en que 
aquest s’hagi produït. Igualment, a la finalització de l’obra, l’Ajuntament pot requerir 
l’aportació de tota aquella documentació que entengui necessària en relació amb 
les contractacions efectuades a persones en situació legal d’atur.
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12. JURISDICCIÓ
Les qüestions que puguin plantejar·se durant el desenvolupament del contracte 

seran resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució 
posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnades davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa.
MODEL DE PROPOSICIÓ

“Proposició per prendre part en la contractació, per procediment obert atenent 
a una pluralitat de criteris, de les obres corresponents al projecte de renovació de 
l’enllumenat exterior d’un tram del carrer de Santa Eugènia, entre l’avinguda Tar·
radellas i la travessia Santa Eugènia, convocat per l’Ajuntament de Girona:”

En/Na (...) amb domicili a (...) i amb DNI núm. (...) , expedit a (...) , amb data (...) 
, en nom propi (o en representació de (...) com ho acredito per (...) ), assabentat de 
la convocatòria de contractació, hi pren part i es compromet a la realització de les 
obres corresponents al projecte de renovació de l’enllumenat exterior d’un tram 
del carrer de Santa Eugènia, entre l’avinguda Tarradellas i la travessia Santa Eu·
gènia, conforme al projecte tècnic, la memòria constructiva i les clàusules jurídico 
administratives i econòmiques particulars, que accepta íntegrament, pel preu de 
EN LLETRES euros ( EN XIFRES €), IVA exclòs, més EN LLETRES euros (EN 
XIFRES €), en concepte d’IVA, calculat al tipus (...) .

Millores del projecte avaluables mitjançant formula: que s’acompanya com annex 
la documentació necessària per a la valoració de les mateixes. (ADJUNTAR LA 
DOCUMENTACIÓ OPORTUNA)

Volum de mà d’obra: que el total de persones a ocupar és de (...) , de les quals (...) 
es troben integrades en l’empresa, i (...) són de nova contractació. (ADJUNTAR 
ANNEX 1)

Termini de garantia: (...)
Termini d’execució de les obres: (...) mesos/ dies.
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i 

cadascuna de les condicions per contractar i que no està inclòs en cap de les prohi·
bicions que es contenen en l’article 49 de la LCSP, i que es compromet en el cas de 
ser adjudicatari a atorgar la declaració expressa i responsable a què fa referència el 
Plec de Clàusules Administratives particulars, aportant la documentació exigida.

( lloc, data i signatura del licitador)

Girona, 22 de gener de 2009

aNNa pagaNS I gRUaRTMONER

Alcaldessa

PG·233403 (09.027.028)
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GUALBA

EDICTE
de l’Ajuntament de Gualba, sobre modificació d’unes normes urbanístiques.

El Ple de l’Ajuntament de Gualba, en sessió de data 13 de gener de 2009, ha apro·
vat inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries SAU 4· CAN 
PAHISSA, amb objecte d’evitar el creixement residencial discontinu i dispers; crear 
un àrea d’equipaments i dotacions compatible amb els espais de protecció especial 
d’interès natural i ambiental que l’envolten; potenciar les activitats econòmiques 
que contribueixin a impulsar un model territorial sostenible; vetllar per la conser·
vació del paisatge amb la millora ambiental de la nova ordenació; racionalitzar l’ús 
del territori a fi i efecte de fomentar un model de creixement residencial compacte 
i proper als nuclis consolidats: proposar una sèrie de nous usos similars als que 
proposa el Pla Especial del Montseny, i reduir la infrastructura viària al mimin 
imprescindible.

El que es fa públic perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient 
a la Secretaria de l’Ajuntament, en hores d’oficina, i formular les al·legacions que 
considerin pertinents en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la 
darrera publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Gualba, 15 de gener de 2009

MIqUEL SOLaz gavaLDà

Alcalde

PG·232886 (09.021.117)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació d’un contracte de 
serveis AS-25/2008.

1.· Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: AS·25/2008.

2.· Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de de servei.
b) Descripció de l’objecte: servei de manteniment dels ordinadors personals, 

impressores i resta d’elements de microinformàtica instal.lats a les àrees de l’Ajun·
tament de l’Hospitalet

c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 154, de 27 de juny de 2008
D.O.G.C.: núm. 5163, de 1 de juliol de 2008

3.· Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: Valoració per més d’un criteri (preu i altres)

4.· Pressupost base de licitació:
Import total: 520.000,00

5.· Adjudicació:
a) Data: 11 de novembre de 2008
b) Contractista: GRUPO AMS, S.L.
c) Nacionalitat: ESPAÑOLA
d) Import o cànon d’adjudicació: 268.424,00

L’Hospitalet de Llobregat, 31 de desembre de 2008

La TINENT D’aLCaLDE D’ECONOMIa I hISENDa

p.D. (Decret 7884/2008, de 29 d’octubre)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG·232760 (09.021.170)
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HOSTALRIC

EDICTE
de l’Ajuntament d’Hostalric, sobre aprovació d’una ordenança.

El Ple de l’Ajuntament d’Hostalric en sessió de data 19 de gener de 2009, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’ordenança municipal de la zona esportiva 
municipal que consta de 30 articles i una disposició final, i sotmetre·la a informació 
pública per un període de trenta dies i concedir audiència als interessats durant el 
mateix termini.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de 
l’ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre 
les 9 i les 14 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del 
present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Punt Diari.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del 
mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança esdevindrà aprova·
da definitivament sense cap tràmit anterior, llevat de la seva publicació, tal com i 
disposa el 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.

Hostalric, 20 de gener de 2009

JOSEp aNTONI fRIaS MOLINa

Alcalde

PG·232704 (09.021.102)
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HOSTALRIC

EDICTE
de l’Ajuntament d’Hostalric, sobre modificació d’unes normes urbanístiques.

Es fa saber que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 20 de gener de 2009, 
va prendre el següent

aCORD

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de l’article 86 de les normes 
urbanístiques del Pla General d’Ordenació urbana d’Hostalric que regula les con·
dicions d’ús a la zona 2 “nucli històric”, redactat per l’arquitecta Georgina Vázquez 
i Utset.

Segon. Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al DOGC i en un dels diaris de més 
circulació de la província, per tal que qualsevol que ho vulgui pugui examinar·lo i 
deduir, durant el termini esmentat, les al·legacions que consideri oportunes.

Tercer. Concedir audiència per un termini d’un mes a tots els Ajuntaments li·
mítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la possibilitat de 
presentar les al·legacions que considerin convenients.

S’obre un termini d’informació pública pel període d’un mes, en el transcurs del 
qual totes les persones interessades podran fer ús del seu dret de presentar les al·
legacions oportunes, segons la tramitació que preveu l’article 83 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Hostalric, 20 de gener de 2009

JOSEp aNTONI fRIaS I MOLINa

Alcalde

PG·232705 (09.021.103)
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LLAMBILLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Llambilles, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de gener de 2009, ha aprovat 
inicialment el projecte d’obres “Reforma i Ampliació de la xarxa de sanejament 
de Llambilles”, redactat per l’enginyer Jordi Güell i Camps, i que té un import de 
113.449,00 euros.

En compliment del que disposa l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya, els projectes esmentats s’exposen al públic per un termini de 30 dies, 
comptadors a partir del dia següent al de la publicació del present edicte en l’últim 
del butlletins oficials on es publica, BOP o DOGC, per tal que hom pugui formular 
les al·legacions i reclamacions que consideri convenients.

Cas de no presentar·se’n els projectes restaran aprovats definitivament, donant·se 
per complimentat en aquest acte allò que disposa l’article 38 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens 
locals.

Llambilles, 26 de gener de 2009

JOSEp SERRa I CIURaNa

Alcalde

PG·233376 (09.027.021)
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MALGRAT DE MAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, sobre modificació de la relació de llocs de 
treball.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 4 de desembre d’enguany, 
acordà entre d’altres els següents

PRIMER.· Aprovar la modificació de l’organigrama general i les fitxes dels llocs 
de treball de nova creació (2) a integrar en el corresponent manual de funcions 
comprensiu dels llocs de treball existents a la plantilla de l’Ajuntament, així com 
les que són objecte de modificació.

SEGON.· Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball (RPT) per a 
l’anualitat 2009, segons les dades proposades en els antecedents del present acord, 
i que determina el següent:

1.1.· CREACIONS DE LLOCS: (5)

 LLOC GRUP NIVELL CE CENTRE DE TREBALL

1 4 Professors  Assimilat A1 20  Escola Municipal
 d’EMA    d’Adults

2 Oficial Assimilat C2 14  Serveis Territorials 
 d’enllumenat     i MA

1 i 2: Llocs de nova creació i la seva denominació.
3: grup o categoria professional (grup assimilable pels laborals)
4: Nivell (o nivell assimilable pels laborals)
5: Complement específic
6: Centre de Treball.

Les funcions i característiques d’aquests llocs de treball de nova creació s’ha 
resumit a la part expositiva

1.2.· AMPLIACIONS DE LLOCS. (7)
1 Administratiu policia local (de 1 a 2)
2 agents policia local (de 40 a 42)
1 Oficial 1ª Espais Verds (de 3 a 4)
1 Oficial 1ª Via pública (de 2 a 3)
1 Oficial de via pública (de 2 a 3)
1 conserge/ recepcionista àrea Serveis Personals (1 a 2)

1.3.· AMORTITZACIONS. (13)
1 lloc d’arquitecte tècnic de l’Oficina d’Habitatge i projectes urbans
4 llocs de mestres de l’Escola Municipal d’Adults
1 lloc auxiliar administratiu a extingir a serveis personals
1 lloc auxiliar administratiu policia local
2 llocs d’agents policia de segona activitat
1 lloc d’oficial d’espais verds
2 llocs d’operari de via pública
1 lloc d’operari d’enllumenat

SEGON.· Manifestar que les determinacions de la present modificació de la relació 
de llocs de treball s’incorporen al Pressupost Municipal per l’exercici 2009 Per tant 
les incidències de caràcter econòmic depenen de l’aprovació del Pressupost.

TERCER.· Publicar la present modificació, amb extracte de les places de nova 
creació, juntament amb l’anunci que correspongui a l’aprovació definitiva del 
Pressupost de l’exercici 2009.
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Tanmateix, trametre còpia integra de la modificació al Departament de Gover·
nació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al MAP, d’acord 
amb l’article 28 del Decret 214/1990, l’article 127 del T.R.R.L (Decret Legislatiu 
781/86) i l’article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
la refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

QUART.· Notificar els presents acords als interessats i delegats dels treballadors 
(Comitè d’Empresa i Junta de Personal).

CINQUÈ.· Comunicar el present acord a les àrees afectades i especialment a 
l’Àrea de Serveis Econòmics.

El que es fa públic pel general coneixement d’acord amb allò a l’article 28 del 
Decret 214/1990.

Malgrat de Mar, 17 de desembre de 2008

CONxITa CaMpOy I MaRTí

Alcaldessa

PG·232388 (09.020.104)
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MANLLEU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Manlleu, sobre publicació d’un acord en matèria urbanística.

El BOP núm. 13, de data 15 gener de 2009, publica l’anunci pel qual es dóna 
publicitat a la resolució del Ple de l’Ajuntament de Manlleu, que en sessió ordinària 
del dia 18 de novembre de 2008 va acordar l’aprovació definitiva de la relació dels 
béns i els drets afectats per l’execució de la Modificació Puntual del Pla General 
de Manlleu, en l’àmbit del Barri de l’Erm, polígon d’actuació urbanística PA·1 
Can Garcia. La relació definitiva de béns i els drets afectats, es pot consultar en el 
BOP referenciat de conformitat amb l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa i 
l’expedient es pot consultar a la seu municipal de l’ Institut de Desenvolupament 
de l’Erm (IDE) al carrer Baixa Cortada, 1 de Manlleu.

Manlleu, 15 de gener de 2009

pERE pRaT I bOIx

Alcalde

PG·232720 (09.021.140)
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MASQUEFA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Masquefa, sobre nomenament de personal.

Segons el que disposa l’article 94.3 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitas Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, es fa públic que per 
acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 11 de desembre de 2008, 
s’ha acordat el següent:

Primer. Nomenar al Sr. Jonathan Serrano Hidalgo com a personal funcionari interí 
per cobrir la plaça pertanyent a l’escala Administració General, subescala Adminis·
tració general i categoria Arquitecte Tècnic, adscrit a la unitat Serveis Territorials, 
vacant en la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, amb una retribució cor·
responent al grup de classificació A2, nivell 20, per un total de 32.792,78 € anuals 
(bàsiques i complementàries) amb l’actualització retributiva que acordi el Ple per a 
l’any 2009. Jornada ordinària serà de 37, 5 h, s/ les necessitats dels servei.

Segon. Els efectes retributius del nomenament serà des de la presa de possessió, 
que haurà d’efectuar·se en el termini d’un mes, a partir del dia següent de la noti·
ficació d’aquest acord.

Tercer. La durada del nomenament serà fins la provisió en propietat de la plaça, 
no obstant això, la relació s’extingirà abans de complir·se el termini estipulat si es 
dóna alguna de les circumstàncies previstes a l’article 7 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Quart. Serà afiliat en el Règim General de la Seguretat Social, havent·se de 
sol·licitar en forma i formalitzar·se davant la Direcció Provincial de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, amb anterioritat a la iniciació de la prestació (en 
els termes assenyalats en l’article. 1.1 de l’Ordre de 17 de gener de 1994 (Ministeri 
de Treball i Seguretat Social)); o bé cursar el comunicat d’alta davant l’esmentada 
dependència, si ja estigués afiliat al Sistema.

Cinquè. L’interessat haurà de presentar, abans de la presa de possessió, la decla·
ració de no tenir altra ocupació o lloc de treball en el sector públic.

Sisè. La vacant que cobreixi s’inclourà en la pròxima oferta pública d’ocupació 
(en el cas que no hagués estat inclòs en l’anterior).

Setè. Comunicar, formalment, aquest nomenament a l’interessat perquè en el 
termini d’un mes prenguin possessió del càrrec.

Vuitè. Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió ordinària que es 
porti a terme, publicar·ho al BOP, i comunicar·ho als delegats sindicals.

Novè. La despesa anirà a càrrec de les partides 18·422·12000; 18·422·12100.

Masquefa, 15 de gener de 2009

xavIER bOqUETE I SaIz

Alcalde

p.D.S.

aNTòNIa vIDaL I vINaIxa

Secretària

PG·232725 (09.021.149)
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MOLINS DE REI

ANUNCI
de l’Ajuntament de Molins de Rei, sobre modificació d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 23.12.08 ha adoptat entre 
d’altres el següent acord:

PRIMER: APROVAR inicialment el projecte de modificació puntual del PGM 
per a la creació d’habitatges amb protecció oficial i de reallotjament al carrer Sant 
Pere de Romaní, al barri Riera Bonet de Molins de Rei.

SEGON: SOTMETRE a informació pública, pel termini d’un mes, el document 
de planejament i els convenis urbanístics i inserir l’edicte d’aprovació i exposició 
pública al BOP, al DOGC, i en un dels diaris de més divulgació del municipi, en el 
tauler d’anuncis de l’ajuntament, i per mitjà telemàtic, amb notificació individualit·
zada als interessats a l’expedient. Durant el termini d’informació pública l’expedient 
complet, garantint·se la consulta a través d’accés telemàtic, podrà ser consultat a les 
oficines municipals de Molins de Rei (departament de Sostenibilitat i Territori –Pl. 
Josep Tarradellas, 1·), de dilluns a divendres entre les 9 hores i les 14 hores. Tot això 
d’acord amb l’art. 83.4 i la Disposició Addicional vintena (afegida per l’art. 10.dos 
del Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística), 
del Decret legislatiu 1/2005.

Dins d’aquest termini es podran formular al·legacions, reclamacions, informes, 
opinions i suggeriments.

TERCER: PUBLICAR en el termini d’un mes l’acord d’aprovació inicial del pla 
i l’inici del tràmit d’informació en bans informatius, pàgina web municipal, pu·
blicacions locals i ràdio, d’acord amb el que estableix el programa de participació 
ciutadana.

QUART: SUSPENDRE, en la totalitat de l’ambit de la MP del PGM, la tramitació 
de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així 
com de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma i 
rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit 
del sector grafiat en els plànols d’ordenació del document de la Modificació, pel 
termini de dos anys o fins que es publiqui l’aprovació definitiva de la modificació, 
si es produís abans, d’acord amb els arts. 71 i 72 del Decret legislatiu 1/2005.

Atès que la resolució per a la qual s’aprova la suspensió de llicències posa fi a la 
via administrativa, contra ella procedeix interposar recurs contenció administratiu, 
davant el Jutjat contenció administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de 
la publicació de l’acord d’aprovació d’aquesta o la notificació personal als afectats, si 
aquesta és posterior. Alternativament i de manera potestativa, procedeix interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que dicta aquesta resolució, en el termini 
d’un mes des de la seva publicació o notificació personal si aquesta és posterior.

CINQUÈ: NOTIFICAR l’acord a les persones afectades per l’àmbit d’aplicació 
de la modificació, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, a Reursa i a l’Institut Català del Sòl

SISÈ: SOL·LICITAR, de manera simultània al tràmit d’informació pública, 
l’informe als organismes que segons els serveis tècnics municipals puguin estar 
afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb l’art. 83.5 del Decret 
legislatiu 1/2005.

SETÈ : CONCEDIR audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals hi con·
fini amb el de Molins de Rei, d’acord amb l’art. 83.7 del Decret legislatiu 1/2005.
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Molins de Rei, 5 de gener de 2009

IvaN aRCaS I bLaNCh

Alcalde

PG·232375 (09.020.082)
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MOLINS DE REI

ANUNCI
de l’Ajuntament de Molins de Rei, sobre aprovació de la numeració provisional 
d’una finca.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 23.12.08 ha adoptat entre 
d’altres el següent acord:

PRIMER: APROVAR la numeració provisional de la finca situada al carrer 
Riera Mariona cantonada amb prolongació carrer Amadeu Vives, proposada pel 
cap del Negociat d’Urbanisme d’acord amb l’informe emès en data 17 de novembre 
de 2008.

SEGON: PUBLICAR l ánterior acord al Butlletí Oficial de la Província, al DOG, 
al Tauler d’anuncis municipal i en un dels diaris de major difusió de la província, 
per al coneixement general a l émpara del que preveu l árticle 70.2 de la Llei 7/1985 
de 2 d ábril de Bases de Règim Local.

TERCER: SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA i donar tràmit d’audiència 
als interessats per període de 30 dies, a comptar del dia següent a la publicació del 
present edicte al BOP, DOCG i tauler d’anuncis, perquè es puguin presentar recla·
macions i suggeriments. Si durant el període d’informació pública no es presenten 
reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat 
d’ulterior acord.

Molins de Rei, 9 de gener de 2009

IvaN aRCaS bLaNCh

Alcalde

PG·232893 (09.021.127)
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MONTFERRER I CASTELLBÒ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, sobre adjudicació provisional d’un 
contracte d’obres.

El Ple de la Corporació en base a les dades formulades per la Mesa de Contractació 
i l’informe dels serveis tècnics municipals, en la sessió de data 19 de desembre de 
2008, per unanimitat dels membres assistents, atenent el que preveu l’article 135, 
la Disposició Addicional 2ona de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i l’article 32 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol d’obra 
pública, va acordar l’adjudicació de l’obra següent:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Montferrer·Castellbò
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: “AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA CASA CONSIS·

TORIAL DE MONTFERRER”

3. Tramitació i procediment.
a) Procediment:NEGOCIAT AMB PUBLICITAT
b) Tramitació: urgent

4. Preu del Contracte.
Preu 954.048,16 euros, amb IVA inclós.

5. Adjudicació Provisional.
a) Data: 19/12/2008
b) Contractista: MUNT PIRINENCA S.L.
c) CIF: B·17324039
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: VUIT·CENTS DIVUIT MIL SIS·CENTS TRES 

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (818.603,18€) euros iva inclós.
Per obtenir tota la informació relativa a aquesta licitació es pot consultar la web 

municipal
http://montferrercastellbo.ddl.net/layout_index.php en l’apartat Ajuntament/Perfil 

del Contractant, i la Plataforma de Contractació de l’Estat.

Montferrer, 5 de gener de 2009

RaMON fIERRO RUgaLL

Alcalde

PG·232732 (09.021.173)
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NAVATA

EDICTE
de l’Ajuntament de Navata, sobre publicació d’una ordenança.

Per coneixement i efectes es fa públic que en el Butlletí Oficial de la província 
de Girona núm. 1 , del dia 2 de gener de 2009, es va publicar el text íntegre de 
l’ordenança següent:

· Ordenança complementària d’edificació del conjunt d’habitatges unifamiliars 
carrer del Mont 36·48 (pacel·les 9·15) El Gorg·Carrer Nou.

Navata, 12 de gener de 2009

JaUME hOMS CaMpaMaR

Alcalde

PG·232723 (09.021.145)
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OLOT

EDICTE
de l’Ajuntament d’Olot, sobre nomenament de personal funcionari interí.

D’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic 
que per Decret d’alcaldia, de data 3 de desembre de 2008, es va nomenar a la Sra. 
Judit Priego Miró funcionària interina d’aquest Ajuntament, amb categoria d’agent 
de la Policia Municipal, grup assimilat C2, de l’escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, amb les retribucions, drets i obligacions inherents 
al càrrec i establerts per la legislació vigent, amb efectes econòmics a partir del 15 
de desembre de 2008 i per ocupar la plaça d’un agent que està separat del servei.

Olot, 16 de gener de 2009

LLUíS SaCREST vILLEgaS

Alcalde

PG·232378 (09.020.089)
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OLOT

EDICTE
de l’Ajuntament d’Olot, sobre nomenament de personal funcionari interí.

D’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa 
públic que per Decret d’alcaldia, de data 1 de desembre de 2008, es va nomenar al 
Sr. José Manuel Veredas López, al Sr. Josep Antoni Santos Ramos i la Sra. Sònia 
Surina Sánchez funcionari/a interí/na d’aquest Ajuntament, amb categoria d’agent 
de la Policia Municipal, grup assimilat C2, de l’escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, amb les retribucions, drets i obligacions inherents 
al càrrec i establerts per la legislació vigent, amb efectes econòmics a partir del 5 
de desembre de 2008.

Olot, 16 de gener de 2009

LLUíS SaCREST vILLEgaS

Alcalde

PG·232379 (09.020.090)
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OLOT

EDICTE
de l’Ajuntament d’Olot, sobre nomenament de personal funcionari interí.

D’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic 
que per Decret d’alcaldia, de data 1 de desembre de 2008, es va nomenar al Sr. Pere 
Roca Segura funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb categoria d’agent de la 
Policia Municipal, grup assimilat C2, de l’escala d’administració especial, subescala 
de serveis especials, amb les retribucions, drets i obligacions inherents al càrrec i 
establerts per la legislació vigent, amb efectes econòmics a partir del 5 de desembre 
de 2008 i per ocupar la plaça d’un agent que té reserva del seu lloc de treball.

Olot, 16 de gener de 2009

LLUíS SaCREST vILLEgaS

Alcalde

PG·232380 (09.020.091)
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OLOT

EDICTE
de l’Ajuntament d’Olot, sobre nomenament de personal funcionari de carrera.

D’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic 
que per Decret d’alcaldia, de data 29 de juliol de 2008, es va nomenar al Sr. Àlex 
Caño González, al Sr. César David Martín Alonso i el Sr. Jordi Mayola Pi funcionari 
de carrera d’aquest Ajuntament, amb categoria d’agent de la Policia Municipal, grup 
assimilat C2, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, amb 
les retribucions, drets i obligacions inherents al càrrec i establerts per la legislació 
vigent, amb efectes econòmics a partir del 30 de juliol de 2008.

Olot, 16 de gener de 2009

LLUíS SaCREST vILLEgaS

Alcalde

PG·232381 (09.020.093)
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OLOT

EDICTE
de l’Ajuntament d’Olot, sobre contractació d’obres.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21/01/2009, va aprovar l’expe·
dient de contractació (que es tramitarà per urgència) , per procediment obert atenent 
a una pluralitat de criteris de valoració que figuren en el plec, per a l’adjudicació de 
les obres del projecte per l’edifici de serveis de dinamització social i econòmica al 
Barri Vell, incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local, així com el plec de clàusules 
economicoadministratives que han de regir l’esmentada contractació, el qual d’acord 
amb l’article 277.1 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, s’exposa al públic 
perquè en el termini de deu dies, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest 
edicte al BOP i al DOGC s’hi puguin presentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia la convocatòria de procés de licitació, en el ben entès 
que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions.

OBJECTE DE LA LICITACIÓ.· Adjudicació de les obres del projecte per l’edifici 
de serveis de dinamització social i econòmica al Barri Vell, incloses en el Fons 
Estatal d’Inversió Local.

TIPUS DE LICITACIÓ.· Base: 390.959,16 € + IVA: 62.553,47€

TERMINI.· 9 MESOS

PLEC DE CLÀUSULES:.· Es pot consultar a les oficines de Secretaria de l’Ajun·
tament d’Olot durant el termini de presentació de proposicions, en hores d’oficina 
i a la web municipal: www.olot.cat.(tauler d’anuncis/perfil del contractant)

FIANÇA.· Provisional: 3% del preu de licitació (IVA exclòs)
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs)

CLASSIFICACIÓ: Grup C, Subgrup 2, Categoria d

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: A la Secretaria de l’Ajuntament d’Olot 
durant el termini de TRETZE DIES NATURALS (13) a comptar des del dia se·
güent al de la publicació de l’anunci de licitació al BOP i al DOGC, des de les 10 a 
les 14 hores, en el ben entès que si la finalització del termini coincideix en festiu o 
dissabte, aquest es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

Cada licitador presentarà la proposició en dos (2) sobres tancats i signats pel 
licitador o persona que el representi, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 
8 del plec de condicions.

OBERTURA DE PLIQUES: L’obertura de pliques s’efectuarà en el termini de deu 
dies comptats des de la data d’acabament del termini de presentació de proposici·
ons. La data que es fixi per a l’obertura del sobre núm. 2 s’inserirà en el perfil del 
contractant i servirà a efectes de notificació de la mateixa als interessats.

Olot, 23 de gener de 2009

LLUíS SaCREST vILLEgaS

Alcalde

PG·233421 (09.027.023)
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PALAU·SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre provisió de places.

Anunci de provisió per concurs·oposició mitjançant promoció interna, de 3 
PLACES OFICIAL 2a BRIGADA DE JARDINERIA.

En data 9 de gener de 2009 l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau·solità i Ple·
gamans ha dictat resolució en la que es resol aprovar i fer públiques les bases i la 
convocatòria per concurs·oposició mitjançant promoció interna, de 3 PLACES 
OFICIAL 2a BRIGADA DE JARDINERIA de l’Ajuntament de Palau·solità i 
Plegamans, d’acord amb les següents:

BASES

BASES QUE HAURAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ 
DE 3 PLACES OFICIAL 2a JARDINERIA, CONCURS·OPOSICIÓ MITJANÇANT 
PROMOCIÓ INTERNA, VACANT A LA PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
FIX DE L’AJUNTAMENT DE PALAU·SOLITÀ I PLEGAMANS

Primera. Objecte de les bases
L’objecte de les presents bases és la provisió, en propietat, de 3 PLACES OFICIAL 

2a BRIGADA DE JARDINERIA de l’Ajuntament de Palau·solità i Plegamans, 
en règim laboral fix, incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 
2008, segons es detalla:

NOM DE LA PLAÇA: OFICIAL 2a BRIGADA DE JARDINERIA
NOMBRE DE PLACES: 3
SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs·oposició mitjançant promoció interna
GRUP CLASSIFICACIÓ: C2

Segona. Condicions dels aspirants.
Per participar en els processos selectius és necessari que els aspirants reuneixin, 

el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, les condicions 
següents:

1. Condicions generals
a) Tenir nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent. No obstant, 

els ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea poden accedir a la funció 
pública d’ acord amb els requisits que es determinin a la normativa específica. En 
idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels Estats als 
que, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de la Comunitat Europea.

b) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, 
de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar·se inhabilitat per a 
l’exercici de funcions públiques.

c) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi el normal des·
envolupament de les funcions corresponents.

d) Haver complert 16 anys d’edat i tenir com a màxim 10 anys menys de l’edat 
de jubilació obligatòria. Tan sols a l’efecte de considerar l’edat màxima esmentada, 
es compensarà el límit amb els serveis prestats anteriorment, a l’Administració 
Pública, qualsevol que sigui la naturalesa d’aquests serveis.

e) Estar en possessió, o en condicions d’obtenir·lo, en la data en què acabi el 
termini de presentació de sol·licituds, titulació de Graduat Escolar, Formació Pro·
fessional de 1r. grau o equivalent.

f) Formar part de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de Palau·
solità i Plegamans amb la categoria inferior a la d’oficial 2a. dins de la Brigada de 
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Jardineria Municipal i amb una antiguitat mínima de dos anys al servei de l’Ajun·
tament de Palau·solità i Plegamans.

Tercera. Publicitat
Disposar la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, 

en el DOGC i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament.

Quarta. Presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per prendre part en els processos selectius, es formularan mit·

jançant instància que s’haurà de presentar al Registre d’entrada de documents de 
l’Ajuntament de Palau·solità i Plegamans en hores d’oficina durant el termini de 
vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les instàncies també podran ser presentades en la forma que determina l’article 
38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Els aspirants hauran de fer constar a la instància que reuneixen les condicions 
exposades a la base segona de la convocatòria en el moment de presentar la sol·
licitud, i aportaran un certificat de serveis prestats a l’Ajuntament i la documentació 
acreditativa dels mèrits que al·leguin en relació a la fase de concurs.

Els mèrits corresponents a titulació i cursets s’acreditaran mitjançant fotocòpia 
autenticada del títol i dels certificats expedits, respectivament.

Els mèrits corresponents a experiència professional s’acreditaran quan siguin 
treballs realitzats en administracions públiques mitjançant certificats de serveis 
expedits per qui tingui competències o facultats a l’efecte, si es tracta de treball 
realitzat en empreses privades mitjançant certificat expedit per l’empresa.

El tribunal, a la vista de la documentació presentada, i si aquesta requereix acla·
riment per part dels aspirants, que tingui a veure amb la puntuació a atorgar, els 
requerirà perquè en un termini màxim de deu dies naturals presentin la documen·
tació aclaridora necessària. En aquest supòsit, la valoració d’aquesta fase quedarà 
ajornada al temps atorgat. En el supòsit que l’aspirant no aporti l’aclariment requerit, 
el tribunal valorarà d’acord amb el que resulti de la documentació que hi hagi en 
el seu poder. En cap supòsit aquesta possibilitat podrà servir per a aportar fora de 
termini documentació de la requerida per a ser admès al procés de selecció.

Cinquena.· Admissió d’aspirants.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, i prèvia comprovació dels 

requisits exigits l’Alcaldia Presidència dictarà resolució en el termini màxim d’un 
mes, declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos. En l’esmentada resolució 
s’indicarà el lloc en què es troba exposada al públic la llista complerta certificada 
d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació en aquest últim supòsit de la causa 
de no admissió, així com la data, hora, lloc de les proves, l’ordre d’actuació dels 
aspirants i la composició del Tribunal qualificador.

L’esmentada resolució es publicarà al DOGC i es concedirà un termini de deu 
dies per a esmenes i possibles reclamacions. No obstant això, l’esmentada publicació 
podrà ser substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que 
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú.

Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’as·
pirants admesos i exclosos sense necessitat de nova publicació. Si se’n produeixen, 
l’Alcaldia resoldrà estimar·les en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el 
qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 
Contra l’acord que exclogui definitivament a algun aspirant podrà interposar·se 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos a partir del dia següent al de 
la seva comunicació.
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Sisena. Tribunal qualificador.
El tribunal qualificador estarà compost pels següents membres:

President: El Cap de Serveis Jurídics i Recursos Humans.
Secretari/a: La Secretària de la Corporació o funcionari/a en qui delegui.
Vocals:
· Un/a tècnic/a mig de Medi ambient.
· Un/a tècnic/a de Suport Jurídic o, en el seu defecte, un/a administratiu/va de 

l’Ajuntament.
· L’encarregat de la Brigada de jardineria.
El/la secretari/a del Tribunal, actuarà amb veu i vot.
La designació del tribunal inclourà la dels respectius suplents.
La designació del tribunal s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 

com a mínim 15 dies abans de les proves.
El Tribunal no podrà constituir·se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat 

dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, indistintament. Les decisions es 
prendran per majoria de vots. En cas d’empat, resoldrà el vot del President.

Els aspirants podran recusar el Tribunal quan concorrin les circumstàncies 
assenyalades per l’article 28 de la llei 30/92.

El President resoldrà d’acord amb la proposta del Tribunal, que tindrà caràcter 
vinculant.

Setena. Calendari de realització de les proves.
El lloc de les proves, data i hora es fixarà en la resolució de l’Alcaldia on es declari 

l’admissió i exclusió d’aspirants.
Un cop començades les proves, no serà obligatori el publicar els successius 

anuncis de celebració dels exercicis. Els anuncis es faran públics pel Tribunal a 
l’Ajuntament i vitrines municipals.

Vuitena. Procediment de selecció.
El procés selectiu serà la modalitat de concurs·oposició restringit, i constarà de 

les següents fases:
Fase de Concurs: Valoració de Currículum:
Consistirà en la valoració de mèrits d’acord amb la documentació acreditativa 

aportada en el moment de la presentació d’instàncies.
L’esmentada valoració s’efectuarà segons el barem que s’indica en els apartats 

següents:
1. Posseir titulació acadèmica superior a la requerida en la convocatòria:
· Batxillerat 0’25 punts
· Diplomatura 0’50 punts
· Llicenciatura 1 punt
Tan sols es valorarà la titulació acadèmica més alta que hagi assolit cada aspirant. 

La puntuació màxima a assolir en aquest apartat és d’1 punt.
2. Experiència professional:
a) En l’administració local en un lloc de treball que tingui relació amb el lloc de 

treball: 0,30 punts per cada mes treballat, fins a un màxim de 3 punts.
b) Experiència professional en l’Administració pública en un lloc de treball 

que tingui relació amb el lloc de treball 0,20 punts per cada mes treballat, fins un 
màxim de 2 punts.

c) Experiència professional en entitats o empreses del sector privat, en un lloc de 
treball que tingui relació amb el lloc de treball: 0,10 punts per cada mes treballat, 
fins un màxim de 1 punt.

La puntuació màxima a assolir en aquests apartat no podrà superar els 3 punts.
3. Realització de cursets de formació o capacitació professional relacionada 

amb el treball a desenvolupar, amb independència que siguin amb aprofitament o 
no ho siguin: 0’25 per cadascun amb un màxim de 3 punts.

· Per cursos de durada inferior a 25 hores: per cada un: 0,10 punts
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· Per cursos de 26 a 50 hores: per cada un.: 0,30 punts
· Per cursos de 51 a 100 hores : per cada un: 0,50 punts 
·Per cursos de durada superior a 100 hores: per cada un: 0,70 punts
Els aspirants han d’ acreditar documentalment la durada, en hores dels cursos al·

legats. Si no ho fan així es computaran com cursos de durada inferior a 25 hores.
La puntuació màxima a assolir a la fase de concurs no podrà ser superior als 7 

punts.
Les valoracions de mèrits es faran públiques el mateix dia que s’acordin i s’ex·

posaran al tauler d’anuncis de l’entitat.

Fase d’oposició:
1a. Prova eliminatòria: Prova teòrica en relació a coneixements sobre prevenció 

de riscos laborals en l’exercici de la professió.
Realització d’una prova teòrica adreçada a demostrar els coneixements que es 

tenen en relació a la prevenció de riscos laborals en l’exercici de la professió. La 
prova es puntuarà de 0 a 10 punts, sent necessari obtenir un mínim de 5 punts 
per a superar·la. El tribunal qualificador disposarà quin és el temps que tenen els 
aspirants per a la realització de la prova en funció de les preguntes que es facin i 
calgui contestar, en el benentès que en cap cas podrà ser inferior als 30 minuts ni 
superior als 90 minuts.

2a. Prova eliminatòria: Prova teòrica en relació a coneixements sobre la pro·
fessió.

Realització d’una prova teòrica adreçada a demostrar els coneixements que es 
tenen en relació a l’exercici de la professió. La prova es puntuarà de 0 a 10 punts, 
sent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar·la. El tribunal qualificador 
disposarà quin és el temps que tenen els aspirants per a la realització de la prova en 
funció de les preguntes que es facin i calgui contestar, en el benentès que en cap 
cas podrà ser inferior als 30 minuts ni superior als 90 minuts.

3a. Prova no eliminatòria: Entrevista Personal:
Els Tribunal realitzarà una entrevista personal amb els aspirants, la qual con·

sistirà en mantenir un diàleg amb l’aspirant en què aquest contesti al Tribunal les 
preguntes que aquest li faci sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies del 
lloc de treball i l’experiència professional que tingui l’aspirant, així com sobre el 
seu nivell de formació i coneixements de la professió.

La puntuació màxima que es pot atorgar en aquesta prova és de 3 punts que es 
sumaran a l’obtinguda en la resta de proves de la fase d’oposició.

Novena. Puntuacions finals, llistes d’aprovats i propostes de nomenament.
La puntuació final obtinguda per cada aspirant serà la suma de les puntuacions 

obtingudes a la fase de concurs i a la fase d’oposició.
El tribunal formarà la llista per ordre decreixent de puntuacions obtingudes i 

elevarà a l’òrgan corresponent la proposta de contractació dels aspirants amb major 
puntuació, sense que el nombre dels aspirants proposats pugui superar el nombre 
de places convocades.

Aquestes llistes també seran publicades al tauler d’anuncis de l’entitat.

Desena. Presentació de documents.
Els aspirants proposats presentaran a l’administració de personal de l’Ajuntament 

els documents que s’esmenten més endavant, dins del termini de vint dies naturals 
a partir de la publicació de la llista d’aprovats:

a) Fotocòpia compulsada del DNI.
b) Còpia autenticada o fotocòpia compulsada del títol exigit.
Si aquest document s’ha expedit posteriorment a la data que finalitzi el termini de 

presentació d’instàncies, haurà de justificar·se la data en què l’interessat ha finalitzat 
els estudis. En el cas de no poder aportar títol ni resguard, es permetrà presentar 
un certificat acadèmic que acrediti que s’han acabat íntegrament els estudis exigits 
per obtenir el títol.
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c) Certificat mèdic acreditatiu de no tenir cap malaltia o defecte físic que impe·
deixi el desenvolupament normal de les funcions corresponents.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per procediment dis·
ciplinari, ni estar inhabilitat per al treball.

e) Declaració referida a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques.

Si l’aspirant proposat no presenta la documentació dins del termini indicat, treta 
de causa de força major justificada, o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser 
nomenat i quedaran anul·lades totes les actuacions, sens perjudici de la responsabi·
litat en què hagi pogut incórrer en falsedat en la instància en què sol·licita prendre 
part en els procediments de selecció.

En aquest cas, l’alcaldia nomenarà l’aspirant que hagi superat la selecció seguint 
l’ordre de puntuació obtinguda i que tingui cabuda en el nombre de places tretes a 
concurs a conseqüència de l’anul·lació esmentada.

En el supòsit que la documentació abans esmentada ja estigués en poder de 
l’Administració convocant, no serà necessari presentar·la de nou.

Onzena.· Nomenament i presa de possessió.
Aprovat l’aspirant, l’Alcaldessa·Presidenta de la Corporació, a proposta del 

Tribunal procedirà al seu nomenament.
Si no pren possessió en trenta dies, serà cessat amb pèrdua de tots els seus 

drets.

Dotzena.· Formalització del contracte.
Exhaurit el termini de presentació de documents, l’Alcaldessa·Presidenta de 

l’Ajuntament nomenarà com a treballador fix l’aspirant proposat pel tribunal en 
el termini d’un mes. Aquest nomenament serà notificat a l’interessat i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província.

Una vegada efectuada aquesta notificació l’aspirant nomenat haurà d’incorporar·
se al servei de la Corporació en el moment en què hi sigui requerit i en un termini 
màxim d’un mes des de la data de la notificació del seu nomenament.

L’aspirant que injustificadament no s’incorpori al servei de la Corporació perdrà 
tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a 
treballador laboral fix.

Tretzena. Incompatibilitats i règim de servei.
a) Incompatibilitats
En l’exercici de les tasques atribuïdes a aquestes places, serà aplicable la normativa 

vigent sobre règim d’incompatibilitats en el sector públic.
Pel que fa a la determinació i adscripció a llocs de treball, comeses, règim horari 

i de jornada, el treballador nomenat se subjectarà als acords i les resolucions que 
adopti l’Ajuntament.

b) Incidències
Les llistes definitives de persones admeses i excloses, les convocatòries i les bases, 

d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, poden ser objecte d’impugnació 
mitjançant la interposició de recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició o bé directament, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Els nomenaments com a personal laboral fix, d’acord amb la Llei de procediment 
laboral, poden ser objecte d’impugnació mitjançant la interposició de reclamació 
prèvia en el termini d’un mes.

En els actes i les resolucions del tribunal qualificador s’han d’ajustar als criteris 
que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies que s’originin 
durant el desenvolupament del procés de selecció.
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En tot allò que no estigui previst a les bases, es procedirà segons el que determina 
el Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables.

Palau·solità i Plegamans, 9 de gener de 2009

M. MERCè pLa I bLagé

Alcaldessa

PG·232890 (09.021.123)
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PALAU·SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre nomenament de personal.

Anunci de nomenament de personal funcionari interí, amb caràcter de màxima 
urgència per cobrir el període de vacances de la persona que ocupa la plaça en 
propietat d’Auxiliar Administratiu ubicada a Serveis Socials.

L’Alcaldessa de la Corporació, Sra. Mercè Pla Blagé, mitjançant Resolució de data 9 
de gener de 2009, ha nomenat a la Sra. Matxalen Guallar Sánchez·Granados a l’empara 
dels articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, com a Auxiliar Administrativa 
interina per tal de cobrir temporalment del 12 al 20 de gener de 2009 el període de 
vacances de la persona que ocupa la plaça en propietat.

Palau·solità i Plegamans, 9 de gener de 2009

M. MERCè pLa I bLagé

Alcaldessa

PG·232410 (09.021.055)
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LA PALMA DE CERVELLÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, sobre aprovació de diversos projectes 
d’obres.

Anunci de l’aprovació inicial de diversos projectes d’obra municipal ordinària 
(codis: 02.206.09/ 02, 03, 04, 05 i 06).

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, en sessió ce·
lebrada el dia 21 de gener de 2009, ha aprovat inicialment els següents projectes:

·“Projecte executiu d’adequació i millora de l’entorn sud del poliesportiu muni·
cipal (entre C/ Cadí i C/ Canigó)”.

·“Projecte constructiu de les escales del mur ajardinat entre els carrers Montsant 
i Gavarres”.

·“Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels carrers Gavarres i Montne·
gre”.

·“Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels carrers Priorat, Montnegre, 
Maresme, Empordà, Collserola i Plaça Montsacopa”.

·“Projecte executiu d’urbanització de l’entorn de la plaça Puigmajor”.

S’ha declarat la urgència en la tramitació d’aquests expedients, per la qual cosa 
estaran exposats al públic a les oficines municipals, durant el termini de quinze dies, 
comptats a partir del següent de l’última publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, per a examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions.

En cas de no produir·se cap al·legació o reclamació durant aquest termini, els 
projectes es donaran per aprovats definitivament.

La Palma de Cervelló, 23 de gener de 2009

xavIER gONzÁLEz I aLEMaNy

Alcalde

PG·233404 (09.027.029)
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LA PALMA DE CERVELLÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, sobre aprovació inicial d’un projecte 
d’obres.

Anunci de l’aprovació inicial del “Projecte executiu d’urbanització, adequació i 
millora del passeig de Santa Rita a la Palma de Cervelló”. (2.206.09.01)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, en sessió 
celebrada el dia 21 de gener de 2009, ha aprovat inicialment el “Projecte executiu d’ur·
banització, adequació i millora del passeig de Santa Rita a la Palma de Cervelló”.

Aquest expedient estarà exposat al públic a les oficines municipals, durant el 
termini de trenta dies, comptats a partir del següent de l’última publicació de l’edicte 
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a examen i, si s’escau, presentació d’al·
legacions.

En cas de no produir·se cap al·legació o reclamació durant aquest termini, el 
projecte es donarà per aprovat definitivament.

La Palma de Cervelló, 23 de gener de 2009

xavIER gONzÁLEz I aLEMaNy

Alcalde

PG·233354 (09.027.011)
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PREMIÀ DE DALT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Premià de Dalt, sobre aprovació d’un projecte d’obra.

Per acord plenari del dia 12 de gener de 2009 es va aprovar inicialment el PRO·
JECTE DE MILLORA DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA, MITJAN·
ÇANT L’AMPLIACIÓ DEL CAMÍ DEL MIG, que ha estat redactat pels serveis 
tècnics municipals de l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 185.031,27 €.

D’acord amb el que disposa l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, als efectes 
de què es puguin formular reclamacions o al·legacions. En el supòsit que no se’n 
presenti cap dins el termini indicat, s’entendrà aprovat definitivament sense neces·
sitat d’adoptar un nou acord.

Premià de Dalt, 13 de gener de 2009

JOaN baLIaRDa I SaRDà

Alcalde

PG·232691 (09.021.083)
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PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment el projecte d’obres municipal, titulat “RENOVACIÓ DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE PUIGCERDÀ”, per resolució de l’alcaldia número 
43/2009 de data 20/1/2009, es sotmet a informació pública per termini de TRENTA 
DIES, comptat des del dia següent al de publicació del present anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependèn·
cies municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Puigcerdà, 20 de gener de 2009

JOaN pLaNELLa CaSaSayaS

Alcalde

PG·232757 (09.021.164)
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LA RIBA

EDICTE
de l’Ajuntament de la Riba, sobre contractació de personal.

Codi: 08/008

D’acord amb el que disposa l’art. 391 del TRLMRLC es fa públic que per tràmit 
d’urgència per Decrets de l’Alcaldia de data del present, s’ha procedit a la contrac·
tació del personal laboral següent: Sra. Assumpció Roig Bigorra i Alba Clofent 
Jimenez amb la categoria de monitores del casal de Nadal del dia 22/12/08 fins a la 
finalització de l’obra o servei determinat i al Sr. Xabier Pumarejo Astarloa, amb la 
categoria de peó del 10/12/08 al 9/06/09.

La Riba, 23 de desembre de 2008

aLbERT bESORa OLLé

Alcalde

PG·232717 (09.021.137)
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RIPOLLET

ANUNCI
de l’Ajuntament de Ripollet, sobre publicació de diversos reglaments.

Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 287, de data 29 de novembre de 2008, apareixen publicats llurs acords 
del ple de l’Ajuntament de Ripollet d’aprovació del Reglament de funcionament del 
servei telecentre i del Reglament de funcionament del servei Kftí, activitats per a 
joves, així com el seu text íntegre.

Ripollet, 16 de gener de 2009

JUaN paRRaLEJO I aRagONESES

Alcalde

PG·232712 (09.021.106)
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ROSES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Roses, sobre provisió de places.

Aprovació de bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’operador infor·
màtic (grup C1)

L’Ajuntament de Roses (Girona) per resolució de l’alcaldia de data 19 de desembre 
de 2008, va acordar aprovar les bases que regiran la provisió en propietat d’una 
plaça d’operador informàtic (grup C1), pel sistema de selecció de concurs oposició, 
promoció interna.

Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 10 de 16 de gener de 2009.

El termini de presentació d’instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir 
de l’endemà en què aparegui aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC).

Roses, 16 de gener de 2009

MagDa CaSaMITJaNa I agUILà

Alcaldessa presidenta

PG·232538 (09.021.135)
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SALLENT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sallent, sobre nomenament de personal.

Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 12 de gener de 2009, es nomena a la 
Sra. GEMMA GUARDIA SOLER, amb la Targeta d’Identificació Professional 
(TIP) nº. 127 , des del dia 13 de gener de 2009, com agent de la policial local del 
grup d’administració especial, subgrup de serveis especials (grup C2), amb caràcter 
interí, per cobrir la vacant produïda per la jubilació del Sr. Domingo Bujons.

Sallent, 12 de gener de 2009

JORDI MOLTÓ I bIaRNéS

Alcalde

PG·232693 (09.021.085)
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SALLENT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sallent, sobre contractació de personal.

Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 12 de gener de 2009, es contracta a la 
Sra. Annelis Elisabet Burgos Loor, com Ajudant de Cuina per a substituir a la Sra. 
Julia Santos, a partir del dia 13 de gener i fins a la finalització del procés d’I.T. de 
la SR. Julia Santos.

Sallent, 12 de gener de 2009

JORDI MOLTÓ I bIaRNéS

Alcalde

PG·232692 (09.021.084)
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SALLENT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sallent, sobre provisió de places.

Edicte relatiu a la convocatòria per a la provisió en règim laboral contractat d’una 
plaça d’educador/a social.

En compliment de l’acord adoptat per la Junta de Govern local, que va tenir lloc 
el dia 13 de gener de 2009, es fa publica la convocatòria per la provisió en règim 
laboral temporal, d’una educadora social, mitjançant el sistema de concurs oposició 
lliure.

aNNEx

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA URGENT PER CONTRACTAR 
EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, UN/A EDUCADOR/A SOCIAL AMB 
DESTÍ ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L’AJUNTAMENT 
DE SALLENT.

PRIMERA.·
1.· És objecte d’aquestes bases regular el procés selectiu per contractar en règim 

laboral temporal un/a educador/a social amb destí Als Serveis Socials d’Atenció 
Primària de l’Ajuntament de Sallent.

2.· Identificació de la contractació laboral temporal i sistema de selecció:
1 TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ – EDUCADOR/A SOCIAL

Grup de classificació assimilat: B
Titulació: Diplomatura en educació social o habilitació pel Col·legi professional 
d’educadors socials. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de 
l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.
Dedicació: 35 hores
Règim laboral: contracte laboral temporal per a la realització d’un Servei determinat 
– art. 15.1 ET. Contracte vinculat a un programa anual cooperat amb finançament 
anual extern i finalista.
Funcions bàsiques:

· Detectar situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en l’àmbit del 
treball socioeducatiu.

· Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 
drets i els recursos socials i a les actuacions socials a que poden tenir accés, atenen 
l’àmbit socioeducatiu.

· Valorar i fer el diagnòstic socioeducatiu de les situacions de necessitat social 
a petició de l’usuari/a, del seu entorn familiar, convivencial o social o d’altres ser·
veis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb la legislació de 
protecció de dades

· Proposar i establir PIA en aquells casos d’infants i/o adolescents i fer·ne el 
seguiment

· Acomplir les actuacions preventives i el tractament socioeducatiu així com 
les intervencions necessàries en situacions de risc social en l’àmbit de la infància 
i adolescència.

· Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors.

· Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
fomentin la integració i participació ciutadana de les persones, famílies unitats de 
convivència i grups en situació de ris social.

· Orientar l’accés als recursos especialitzats, en l’àmbit de la infància i adolescència 
i portar·ne el seguiment i la coordinació.
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· Gestionar i tramitar els ajuts i prestacions econòmiques relacionades amb 
l’àmbit socioeducatiu.

· Coordinar·se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professi·
onals d’altres sistemes socioeducatius o de benestar social, amb entitats del mon 
associatiu amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials i en especial en l’àmbit 
de la infància i adolescència.

· Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials, especialment pel que fa a l’àmbit de la 
infància i adolescència.

· Elaborar les memòries anuals del treball realitzat adreçades a les administra·
cions que les sol·liciten

· Qualsevol altre funció encomanda pel regidor o cap tècnic dins de l’àmbit dels 
serveis socials d’atenció primària.

Sistema de selecció concurs·oposició

SEGONA.· CONDICIONS DELS/DE LES ASPIRANTS
1.· Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants re·

uneixin, a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds de 
participació, les condicions generals de capacitat i compatibilitat fixades a l’article 
71 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya – D 214/90 
– (RPELC) i les condicions que es fixen en aquestes bases.

Podran participar en el procés selectiu els estrangers comunitaris o d’estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

2.· Especificacions per als aspirants amb disminució:
El grau de discapacitat ha de ser compatible amb el desenvolupament de les 

funcions bàsiques a cobrir. Aquesta compatibilitat ha d’acreditar·se mitjançant 
certificat expedit per l’equip professional especialitzat designat per l’Administració 
Pública competent (ICASS).

3.· Permís de conducció de classe B.

TERCERA.· PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ EN 
EL PROCÉS SELECTIU

1.· Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de 
presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Sallent, una instància·tipus 
de la convocatòria adreçada a l’Alcalde de l’Ajuntament de Sallent, de conformitat 
amb el que disposa l’article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú(LRJPAC).

El termini per a la presentació d’instàncies és de 10 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP).

2.· Els /les aspirants amb disminució han de fer constar a la instància aquesta 
condició, el grau de discapacitat i la seva compatibilitat amb el desenvolupament 
de les funcions bàsiques a cobrir.

3.· Per tal de ser admès/a a les proves selectives, n’hi ha prou que els/les aspirants 
manifestin a la instància que compleixen totes les condicions referides a la Base 
segona, amb independència de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés 
selectiu.

4.· Si la instància tingués defectes esmenables, es comunicarà a l’interessat/ada, 
a fi que en un termini de cinc dies hàbils l’esmeni.

5.· S’han d’adjuntar necessàriament a la instància les fotocòpies dels justificants 
acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem de la fase de con·
curs.

6.· Els drets d’examen, l’import del qual és de 19 euros, seran abonats pels aspirants 
en el moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas 
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que no siguin admesos a examen per manca d’algun requisits exigits per prendre 
part en la convocatòria. El pagament es farà efectiu a la Tresoreria de l’Ajuntament 
o mitjançant gir postal o telegràfic; en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància 
el número i data de lliurament.

QUARTA.· ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS
1.· Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la 

Corporació dictarà una resolució per la qual es declararà aprovada la relació d’ad·
mesos/es i exclosos/es, es fixarà el dia, l’hora i el lloc de començament del procés 
selectiu i es designaran els membres del tribunal qualificador.

L’esmentada resolució es publicarà al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina 
web: www.ajsallent.org.

2.· Contra aquesta llista provisional, els/les interessats/des podran interposar les re·
clamacions pertinents, en el termini de cinc dies hàbils des de la seva publicació.

3.· Si no es presenten reclamacions, la llista quedarà aprovada definitivament i no 
caldrà tornar·la a publicar. Si se’n presenten, es resoldrà estimar·les o desestimar·les, 
i es procedirà a una nova publicació al tauler d’edictes de la Corporació.

Contra aquesta llista definitiva es podrà interposar recurs.

CINQUENA.· TRIBUNAL QUALIFICADOR
1.· El tribunal qualificador del procés selectiu tindrà la següent composició:
· President:
· Secretari, amb veu sense vot
· Un/a educador/a social designat pel Col·legi d’educadors/es socials de Bar·

celona
· 3 vocals amb la formació adient
2.· La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, 

es publicarà juntament amb la relació d’admesos i exclosos.
3.· El funcionament del tribunal s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans 

col·legiats.
4.· El tribunal podrà comptar amb l’assessorament de professionals especialis·

tes.
5.· L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen 

els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

SISENA.· SISTEMA DE SELECCIÓ I ORDRE D’ACTUACIÓ DELS/DE LES·
ASPIRANTS

1.· El sistema de selecció és el de CONCURS · OPOSICIÓ.
2.· La selecció per concurs·oposició consisteix d’una part, en la valoració dels 

mèrits dels/de les candidats/ates, d’acord amb el barem que estableixen les bases 
i, de l’altra, en la superació de la fase d’oposició, amb la puntuació mínima que 
estableixen les bases. La puntuació obtinguda a la fase de concurs en cap cas pot 
ser aplicada per superar la fase d’oposició.

SETENA.· REGULACIÓ DEL CONCURS·OPOSICIÓ
PRIMERA FASE: OPOSICIÓ
Constarà de dues proves de caràcter obligatori: una prova de català, i una prova 

pràctica sobre el temari específic.
A. PROVA DE CATALÀ
Consisteix en un exercici de coneixements de català del nivell C. La qualificació 

d’aquest exercici és d’apte o no apte; els /les aspirants que siguin considerats/des no 
aptes restaran eliminats/des del procés. S’eximiran d’aquesta prova tots/es els/les 
aspirants que hagin acreditat, abans del seu inici, estar en possessió del Certificat 
de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta 
com equivalents.
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B. PROVA TEÒRICA –TEMARI ADMINISTRATIU GENERAL
Consisteix a respondre per escrit un qüestionari en un temps màxim d’1 hora, 

sobre el contingut del temari següent:
1.· L’Estat de Dret. Principis d’actuació i prerrogatives de l’Administració Pú·

blica.
2.· L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i l’Adminis·

tració Local.
3.· L’acte administratiu. Fases del procediment administratiu general. El silenci 

administratiu.
4.· El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans comple·

mentaris. Competències.
C. PROVA TEÒRICA – TEMARI ESPECÍFIC
Consisteix a respondre per escrit tres preguntes, en un temps màxim d’1 hora, 

sobre el contingut del temari específic següent:
1. El sistema Català de serveis socials. Concepte. Nivells en què s’estructura.
2. Els serveis socials d’atenció primària. Definició i Funcions.
3. Tipologia de serveis socials d’atenció primària del Sistema Català de Serveis 

Socials: Definició, objectius, funcions i personal.
4. Treball comunitari. Funcions de l’educador/a social.
5. Procés de socialització. Importància de la família, l’escola i l’entorn.
6. El codi deontològic dels educadors socials.
7. El rol de l’educador/a social en l’atenció social primària.
8. La violència de gènere. Tipus de maltractaments. Cicle de la violència. Abor·

datge davant la víctima.
9. Atenció a la Infància en risc: Indicadors de detecció i intervenció socioedu·

cativa des de l’atenció primària.
10. La Transversalitat a les organitzacions. Definició. Avantatges i inconvenients. 

Propostes de millora pel desenvolupament del treball transversal.
11. Treball en equip interprofessional. Metodologia específica del treball en 

equip.
E. PROVA PRÀCTICA
Consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic, en un temps màxim d’1 hora, 

relacionat amb les funcions bàsiques a cobrir.
Les proves de la primera fase són eliminatòries i es qualificaran sobre un màxim 

de 10 punts cadascuna (llevat de la prova de català que es qualificarà com a apte o 
no apte). L’aspirant que no obtingui un mínim de 5 punts en cadascuna de les proves 
en serà automàticament eliminat/da.

SEGONA FASE: CONCURS
Aquesta fase s’aplicarà a aquells/es aspirants que superin la fase d’oposició. 

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/
per les candidats/ates, fins a un màxim de 16 punts, de conformitat amb el barem 
següent:

I.· Experiència professional, desenvolupant funcions d’educador/a social en llocs 
de treball relacionats amb les funcions bàsiques a cobrir (no es valoraran dedicacions 
totals inferiors a 12 hores setmanals. Per arribar a aquest mínim podran sumar·se 
diferents contractacions simultànies). Fins a un màxim de 7,5 punts de conformitat 
amb l’escala següent:

a ) Per serveis prestats a l’ Administració Pública: 0’75 punts per cada 6 mesos 
de contracte, fins a un màxim de 4.5 punts.

b) Per serveis prestats al sector privat: 0,50 punts per cada 6 mesos de contracte, 
fins a un màxim de 3 punts.

II.· Altres titulacions acadèmiques, màsters, postgraus i cursos de formació o 
perfeccionament relacionats amb les funcions bàsiques a cobrir. Fins a un màxim 
de 6,5 punts, de conformitat amb l’escala següent:

a) Titulacions universitàries: 1 punt per titulació, fins a un màxim de 2 punts.
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b) Màsters o Postgraus: 0’50 punts per Màster i 0.40 punts per Postgrau, fins a 
un màxim d’ 1 punt.

c) Cursos de formació i perfeccionament, fins a un màxim de 3 punts:
. Per cada curs fins a 10 h: 0,15 punts
. Per cada curs de 11 a 40 h: 0,25 punts
. Per cada curs de 41 a 100 h: 0,50 punts
. Per cada curs de més de 100 h: 1,00 punt
(Si no s’acredita la durada, no es computaran).
d) Altres mèrits a considerar pel Tribunal, en especial consultories, estudis, tre·

balls, (llevat que siguin pròpies del lloc de treball ja valorat) docència, voluntariat..., 
fins a un màxim de 0,50 punts.

III.· Altres mèrits i entrevista personal per avaluar l’aptitud i actitud en general 
i la idoneïtat dels/de les aspirants respecte a les funcions bàsiques a cobrir, fins a 
un màxim de 5 punts.

La puntuació definitiva del concurs·oposició serà el resultat de sumar les pun·
tuacions obtingudes en les fases d’oposició i de concurs.

VUITENA.· LLISTA D’APROVATS/ADES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
1.· Un cop finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, el tribunal farà públic, 

en el tauler d’edictes i a la pàgina web de la corporació, l’aspirant seleccionat/ada 
d’acord amb l’ordre de puntuació.

2.· L’aspirant proposat/ada haurà de presentar als Serveis Jurídics de la corporació, 
en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del resultat de la 
selecció, i sense previ requeriment, els documents acreditatius de les condicions de 
capacitat i titulació, de conformitat amb el que disposa la Base segona, i els originals 
de les fotocòpies acreditatives dels mèrits al·legats, a fi de poder·les confrontar.

3.· L’aspirant que tingui la condició de funcionari/ària públic/a estarà exempt/a 
de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats i que no re·
quereixen ser actualitzats. Haurà de presentar una certificació de l’administració 
pública de la qual depengui que acrediti la seva condició i altres circumstàncies de 
les quals no hi hagi constància en el seu expedient personal.

4.· L’aspirant que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presenti 
la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no compleix alguna de 
les condicions fixades en aquestes bases, no podrà ser contractat i s’anul·laran les 
seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut. En 
aquest supòsit i també per altres impossibilitats objectives o renúncia, es contractarà 
el següent aspirant per ordre de puntuació.

5.· Borsa de treball. Tots els aspirants aprovats, per ordre de puntuació, integraran 
la borsa de treball d’educadors socials de L’Ajuntament de Sallent. La Corporació 
podrà utilitzar aquesta borsa per altres contractacions laborals temporals, en el 
supòsit que no decideixi obrir un nou procés selectiu. Integrar la borsa de treball no 
constitueix cap dret ni cap mèrit. La duració màxima de la borsa de treball és de 3 
anys. La renúncia o la no idoneïtat justificada, habiliten al president per seleccionar 
el següent en l’ordre.

NOVENA. FORMALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I PERÍODE DE 
PROVA

1.· Finalitzat el tràmit de presentació de documents, l’Alcalde de l’Ajuntament 
de Sallent procedirà a la formalització del contracte laboral temporal, amb període 
de prova de 3 mesos, en el termini de 15 dies hàbils. Fins que no es formalitzi el 
contracte, l’aspirant seleccionat/ada no tindrà dret a cap percepció econòmica.

DESENA. INCOMPATIBILITATS
En l’exercici de les funcions atribuïdes a aquesta contractació, que poden ser 

exercides en qualsevol punt de l’àmbit comarcal, serà aplicable al/a la treballador/a 
la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic, en compli·
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ment de la qual l’aspirant, en el moment d’incorporar·se al servei de la corporació, 
haurà d’efectuar una declaració d’activitats i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat 
mitjançant el formulari que li facilitaran els Serveis Jurídics del Consell Comarcal, 
o exercir, altrament, l’opció prevista a l’article 10 de la Llei catalana 21/87 de 26 de 
novembre i a l’article 337 del RPELC.

ONZENA. INCIDÈNCIES
1.· La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots aquells actes 

administratius que se’n derivin podran ser impugnats pels/per les interessats/des 
en els casos i en la forma establerta per la normativa vigent.

2.· El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s’originin 
durant el desenvolupament del procés de selecció, per qualificar el grau de suficiència 
de l’acreditació dels mèrits i per establir criteris de desempat.

3.· El tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans 
de realització dels exercicis dels/de les aspirants amb disminució, de manera que 
gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte als/a les altres aspirants.

 4.· Si els terminis que estableixen aquestes bases finalitzen en dissabte, s’enten·
dran prorrogats fins al dia hàbil següent.

DISpOSICIÓ aDDICIONaL

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini 
la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya.

Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria i les seves bases, podrà 
interposar·se recurs de reposició en el termini d’un mes, o bé directament, recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant els Jutjats Contenciosos 
Administratius de Barcelona. Els terminis es computaran des del dia següent al de 
la publicació de la darrera convocatòria al DOGC i al BOP.

Sallent, 13 de gener de 2009

L’Alcalde, signatura il·legible

PG·232408 (09.020.120)
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SALOU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salou, sobre modificació d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a terme el dia 27 de novembre 
de 2008, va adoptar entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Text Refós de 
la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal referent a la 
requalificació de part de l’àmbit del Club de Tennis Salou, situat a la urbanització 
Xalets de Salou.

L’esmentada modificació puntual del POUM se sotmet a informació pública durant 
el termini d’un mes, comptador des del dia següent en que apareixi la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l’última d’aquestes publicaci·
ons, per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin per convenients. La 
documentació administrativa podrà examinar·se, dins l’horari d’atenció al públic 
(de 9.00 h. a 14.00 h.) a la Casa Consistorial (Serveis Administratius Territorials 
– SAT, Pg 30 d’octubre, 4).

Salou, 13 de gener de 2009

fRaNCISCO aLIJO MOyaNO

Secretari

PG·232385 (09.020.100)
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SALOU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salou, sobre modificació d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a terme el dia 27 de novembre de 
2008, va adoptar entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Salou referent al canvi de qualificació 
del solar situat al carrer València, 78.

L’esmentada modificació puntual del POUM se sotmet a informació pública durant 
el termini d’un mes, comptador des del dia següent en que apareixi la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l’última d’aquestes publicaci·
ons, per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin per convenients. La 
documentació administrativa podrà examinar·se, dins l’horari d’atenció al públic 
(de 9.00 h. a 14.00 h.) a la Casa Consistorial (Serveis Administratius Territorials 
– SAT, Pg del 30 d’octubre, 4), al tauler d’edictes de la Corporació i a la web mu·
nicipal www.salou.org.

Salou, 16 de gener de 2009

fRaNCISCO aLIJO MOyaNO

Secretari

PG·232702 (09.021.100)
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SANT CARLES DE LA RÀPITA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, sobre licitació d’un servei.

Havent·se adoptat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 18 de 
desembre de 2008, l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que han de regir la licitació pública mitjançant procediment obert i amb varis cri·
teris per a la seva adjudicació d’un contracte de serveis que té per objecte la neteja 
i condicionament de les platges municipals, a convocar per l’Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita i sotmetre’l a informació pública per un termini de vint dies, 
amb la publicació del present anunci al BOPT i al DOGC.

1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Organisme: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Contractació

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Descripció de l’objecte: prestació del servei de neteja i condicionament de les 

platges del Municipi de Sant Carles de la Ràpita de conformitat amb allò previst en 
la “Memòria Tècnica de condicionament i neteja de les platges urbanes”.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: varis criteris d’adjudicació.

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
· Import total: 117.757,00.·€ de pressupost net, més 8.243,00.·€ en concepte d’IVA, 

essent l’import total anual de: 126.000.·€ (IVA inclòs).

5. GARANTIES:
a) La provisional: 14.130,84.·€ (3% del pressupost en base als 4 anys d’execució 

inicial, IVA exclòs).
b) La definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (en base als 4 anys d’execució 

inicial, IVA exclòs).

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Negociat de Contractació).
b) Domicili: Pl. Carles III, 13
c) Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.
d) Telèfon: 977. 74.01.00
e) Telefax: 977. 74.58.90
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals a comptar 

des del dia següent al que apareixi la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
prenent com a referència l’última d’aquestes publicacions, de 9 hores a 14 hores.

7. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PAR·
TICIPACIÓ:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar a partir del dia següent 
al que apareixi la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a 
referència l’última d’aquestes publicacions, de 9 hores a 14 hores.

b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el Plec de Clàusules Ad·
ministratives Particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament
·Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
·Domicili: Pl. Carles III, 13.
·Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.
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8. OBERTURA DE LES OFERTES:
Segons es ressenya en el plec de condicions particulars.
Lloc i Hora: L’obertura de pliques tindrà lloc el setè dia hàbil a comptar a partir 

de la finalització del termini de presentació de pliques, a les 12 hores.

9. ALTRES INFORMACIONS: l’adjudicació del present contracte estarà sotmès 
a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les 
obligacions derivades del contracte de l’exercici corresponent.

10. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l’adjudicatari.

Sant Carles de la Ràpita, 19 de gener de 2009

MIqUEL aLONSO I hERRERa

Alcalde

PG·232887 (09.021.118)
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SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, sobre aprovació d’un projecte 
d’obra.

El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 19 de gener de 2009 ha aprovat 
de realitzar informació pública, pel termini d’un mes, del projecte de “enllumenat 
camp de futbol” que té un cost d’execució de 10.856,00 euros (IVA inclòs), el qual 
ha estat redactat per l’enginyer Emili Pajares Radua. Podent·lo examinar, durant el 
període indicat, a la secretaria municipal de dilluns a divendres (de 9 a 14 hores).

Sant Esteve de Palautordera, 20 de gener de 2009

SaLvaDOR CañELLaS I baRÓ

Alcalde

PG·232897 (09.021.132)
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SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, sobre aprovació d’un projecte 
d’obra.

El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 19 de gener de 2009 ha aprovat 
de realitzar informació pública, pel termini d’un mes, del projecte de “rehabilitació 
edifici conegut com corral de Can Molins” que té un cost d’execució de 120.483,01 
euros (IVA inclòs), el qual ha estat redactat per l’arquitecte Lluís Lliboutry Aragay. 
Podent·lo examinar, durant el període indicat, a la secretaria municipal de dilluns 
a divendres (de 9 a 14 hores).

Sant Esteve de Palautordera, 20 de gener de 2009

SaLvaDOR CañELLaS I baRÓ

Alcalde

PG·232896 (09.021.131)
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SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, sobre aprovació d’un projecte 
d’obra.

El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 19 de gener de 2009 ha aprovat 
de realitzar informació pública, pel termini d’un mes, del projecte de “construcció 
d’una nau per magatzem municipal” que té un cost d’execució de 265.999,99 eu·
ros (IVA inclòs), el qual ha estat redactat per l’arquitecte Lluís Lliboutry Aragay. 
Podent·lo examinar, durant el període indicat, a la secretaria municipal de dilluns 
a divendres (de 9 a 14 hores).

Sant Esteve de Palautordera, 20 de gener de 2009

SaLvaDOR CañELLaS I baRÓ

Alcalde

PG·232895 (09.021.130)
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SANT JOAN DE VILATORRADA

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, sobre nomenament de personal.

Resolució del 29 de desembre de 2008 de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 
per la qual es fan públics el següents nomenaments:

Primer.· La Sra. Eva Montaner i Hernández amb NIF 39349277·A com a funcionària 
interina pel lloc de treball d’auxiliar de gestió, enquadrat dins l’escala d’adminis·
tració general grup de classificació C2, a partir del dia 2 de gener de 2009, data en 
la qual ha pres possessió de la plaça obtinguda.

Segon.· La Sra. Maria Alba Xarpell i Serracanta amb NIF 39366658·L com a 
funcionària interina pel lloc de treball de Coordinadora d’Obres, enquadrat dins 
l’escala d’administració especial grup de classificació A2, a partir del dia 2 de gener 
de 2009, data en la qual ha pres possessió de la plaça obtinguda.

Sant Joan de Vilatorrada, 12 de gener de 2009

EzEqUIEL MaRTíNEz I MULERO

Alcalde

PG·232376 (09.020.086)
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SANT JOAN DE VILATORRADA

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, sobre nomenament de personal.

Resolució del 23 de desembre de 2008 de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 
per la qual es fa públic el següent nomenament:

La Sra. Belén Cantacorps i Carmona amb NIF 52597653·B com a funcionària 
interina pel lloc de treball de Tècnica Superior, enquadrat dins l’escala d’adminis·
tració especial grup de classificació A1, a partir del dia 2 de gener de 2009, data en 
la qual ha pres possessió de la plaça obtinguda.

Sant Joan de Vilatorrada, 12 de gener de 2009

EzEqUIEL MaRTíNEz I MULERO

Alcalde

PG·232377 (09.020.087)
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SANT MARTÍ SARROCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, sobre convocatòria de subvencions.

En sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local de data 15 de gener 
de 2009 es va aprovar per unanimitat dels regidors presents la convocatòria de les 
subvencions a les entitats culturals, esportives, socials, mediambientals i educatives 
del municipi que realitzin activitats d’interès municipal o local durant l’any 2009, 
d’acord amb les bases reguladores aprovades al respecte en el Ple de 14 de febrer de 
2002 i modificades pel propi plenari el 29 de gener de 2004 i per la Junta de Govern 
Local el 27 de març de 2008, amb càrrec a les partides pressupostàries següents:

· 3.48000 Atencions benèfiques i assistencials
· 3.48001 Ajuda a la Cooperació
· 422.48902 Altres transferències AMPAs, Escola, Institut
· 451.22607 Festes populars
· 451.48903 Transferències per activitats culturals i esportives
· 533.48904 Subvenció entitats mediambientals · ADF

Simultàniament s’obre el període de convocatòria de concurs públic, per tal que 
els interessats puguin presentar les sol·licituds d’acord amb el que estableix l’article 
3 del capítol 3r. de les bases reguladores, en el termini màxim de trenta (30) dies 
hàbils des de la darrera publicació del present anunci en el tauler d’anuncis, en el 
DOGC o en el BOP

Sant Martí Sarroca, 19 de gener de 2009

RaMON CaRbÓ vERT

Alcalde

PG·232411 (09.021.056)
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SANT MARTÍ SARROCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, sobre aprovació d’un projecte d’obra.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 15 de gener de 
2009 va aprovar inicialment el projecte de xarxa de distribució d áigua anell Fase 1 
tram Serra de Dalt, redactat per CASSA per import de 12.035,91 euros IVA inclòs. 
Exp. 10/09·u.

Es fa públic a efectes d´informació pública pel període de trenta dies hàbils 
comptadors des de l éndemà de la darrera publicació de l ánunci corresponent en 
el B.O.P., en el D.O.G.C i en el tauler d édictes del municipi, durant els quals es 
podrà examinar i formular les al·legacions pertinents i reclamacions d ácord amb 
el que estableix el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual ś aprova el Reglament 
d óbres, activitats i serveis dels ens locals. El projecte esdevindrà definitivament 
aprovat si en el citat període no es presenta cap reclamació, sense necessitat de 
resolució expressa.

Sant Martí Sarroca, 19 de gener de 2009

RaMON CaRbÓ I vERT

Alcalde president

PG·232412 (09.021.057)
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SANT MARTÍ SARROCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, sobre aprovació d’un projecte d’obra.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 15 de gener de 
2009 va aprovar inicialment el projecte de xarxa de distribució d áigua al barri 
Serra de Dalt – Mas Fumet, redactat per CASSA per import de 46.873,70 euros 
IVA inclòs. Exp. 9/09·u.

Es fa públic a efectes d´informació pública pel període de trenta dies hàbils 
comptadors des de l éndemà de la darrera publicació de l ánunci corresponent en 
el B.O.P., en el D.O.G.C i en el tauler d édictes del municipi, durant els quals es 
podrà examinar i formular les al·legacions pertinents i reclamacions d ácord amb 
el que estableix el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual ś aprova el Reglament 
d óbres, activitats i serveis dels ens locals. El projecte esdevindrà definitivament 
aprovat si en el citat període no es presenta cap reclamació, sense necessitat de 
resolució expressa.

Sant Martí Sarroca, 19 de gener de 2009

RaMON CaRbÓ I vERT

Alcalde president

PG·232667 (09.021.064)
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SANT MARTÍ SARROCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, sobre aprovació d’un projecte d’obra.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 15 de gener de 
2009 va aprovar inicialment el projecte de xarxa de distribució d áigua al barri 
Rovira Roja, primera fase: tram comprès entre Masia Aran i Ca Ĺ Esgrip , redactat 
per CASSA per import de 62.436,28 euros IVA inclòs. Exp. 7/09·u.

Es fa públic a efectes d´informació pública pel període de trenta dies hàbils 
comptadors des de l éndemà de la darrera publicació de l ánunci corresponent en 
el B.O.P., en el D.O.G.C i en el tauler d édictes del municipi, durant els quals es 
podrà examinar i formular les al.legacions pertinents i reclamacions d ácord amb 
el que estableix el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual ś aprova el Reglament 
d óbres, activitats i serveis dels ens locals. El projecte esdevindrà definitivament 
aprovat si en el citat període no es presenta cap reclamació, sense necessitat de 
resolució expressa.

Sant Martí Sarroca, 19 de gener de 2009

RaMON CaRbÓ I vERT

Alcalde president

PG·232668 (09.021.065)
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SANT MARTÍ SARROCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, sobre aprovació d’un projecte d’obra.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 15 de gener de 
2009 va aprovar inicialment el projecte de xarxa de distribució d áigua al barri 
La Torre, primera fase: tram comprès entre les Caves Torres i Cal Jepet Mata , 
redactat per CASSA per import de 184.463,65 euros IVA inclòs. Exp. 6/09·u, amb 
la condició que caldrà justificar en obra una partida alçada “Obres accessòries”, 
de 5000 euros sense definir.

Es fa públic a efectes d´informació pública pel període de trenta dies hàbils 
comptadors des de l éndemà de la darrera publicació de l ánunci corresponent en 
el B.O.P., en el D.O.G.C i en el tauler d édictes del municipi, durant els quals es 
podrà examinar i formular les al·legacions pertinents i reclamacions d ácord amb 
el que estableix el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual ś aprova el Reglament 
d óbres, activitats i serveis dels ens locals. El projecte esdevindrà definitivament 
aprovat si en el citat període no es presenta cap reclamació, sense necessitat de 
resolució expressa.

Sant Martí Sarroca, 19 de gener de 2009

RaMON CaRbÓ I vERT

Alcalde president

PG·232669 (09.021.066)
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SANT MARTÍ SARROCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, sobre aprovació d’un projecte d’obra.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 15 de gener de 2009 
va aprovar inicialment el projecte de xarxa de distribució d áigua al barri Hostalets, 
primera fase: tram comprès entre Cal Fernando i Can Ravella , redactat per CASSA 
per import de 46.672,12 euros IVA inclòs. Exp. 5/09·u

Es fa públic a efectes d´informació pública pel període de trenta dies hàbils 
comptadors des de l éndemà de la darrera publicació de l ánunci corresponent en 
el B.O.P., en el D.O.G.C i en el tauler d édictes del municipi, durant els quals es 
podrà examinar i formular les al·legacions pertinents i reclamacions d ácord amb 
el que estableix el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual ś aprova el Reglament 
d óbres, activitats i serveis dels ens locals. El projecte esdevindrà definitivament 
aprovat si en el citat període no es presenta cap reclamació, sense necessitat de 
resolució expressa.

Sant Martí Sarroca, 19 de gener de 2009

RaMON CaRbÓ I vERT

Alcalde president

PG·232670 (09.021.067)
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SANT MARTÍ SARROCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, sobre aprovació d’un projecte d’obra.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 15 de gener de 2009 
va aprovar inicialment el projecte de xarxa de distribució d áigua al barri La Bleda, 
primera fase: tram comprès entre Alta Aigües de Vilafranca i reguladora general, 
redactat per CASSA per import de 70.331,55 euros IVA inclòs. Exp. 8/09·u.

Es fa públic a efectes d´informació pública pel període de trenta dies hàbils 
comptadors des de l éndemà de la darrera publicació de l ánunci corresponent en 
el B.O.P., en el D.O.G.C i en el tauler d édictes del municipi, durant els quals es 
podrà examinar i formular les al·legacions pertinents i reclamacions d ácord amb 
el que estableix el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual ś aprova el Reglament 
d óbres, activitats i serveis dels ens locals. El projecte esdevindrà definitivament 
aprovat si en el citat període no es presenta cap reclamació, sense necessitat de 
resolució expressa.

Sant Martí Sarroca, 19 de gener de 2009

RaMON CaRbÓ I vERT

Alcalde president

PG·232671 (09.021.068)
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SANT POL DE MAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, sobre modificació d’un pla urbanístic (núm. 
5/2009).

Per acord del Ple de la Corporació de data 29 de desembre de 2008 es va apro·
var inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de 
Sant Pol de Mar, relativa al Sector 1 ·”Pont de la Vallalta”, Zona Industrial, del Pla 
General d’Ordenació Municipal.

D’acord amb el preceptuat en l’art. 83.4 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, el projecte se sotmet a infor·
mació pública, podent·se consultar en horari d’oficines al departament d’urbanisme, 
durant el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la publicació del 
present anunci al BOPB o al DOGC, en el cas que aquesta sigui posterior, termini 
durant el qual es pot examinar i formular les al·legacions pertinents.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Pol de Mar, 10 de desembre de 2008

MaNUEL MOMbIELa SIMON

Alcalde

PG·232386 (09.020.101)
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SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, sobre adjudicació definitiva d’un 
contracte de gestió de serveis.

—1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Número d’expedient: 1/2008

—2 Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: gestió de serveis
b) Descripció de l’objecte: concessió administrativa del contracte de gestió i 

explotació del servei municipal d’aigua.
c) Lot: ·
d) Butlleti o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP de 23·

10·2008, i DOGC de 27·10·2008, i pàgina web: santaeulaliariuprimer.cat

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs

—4 Pressupost base de la licitació o cànon d’explotació. Import total: 165.318,04 
euros.

—5 Adjudicació definitiva:
a) Data: 20·1·2009
b) Contractista: CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de l’adjudicació: 165.318,04€
e) Termini de la gestió: 5 anys prorrogables fins a 25.

Santa Eulàlia de Riuprimer, 20 de gener de 2009

NúRIa SOLà CORRETJa

Alcaldessa

PG·232756 (09.021.166)
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SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, sobre aprovació d’un projecte 
d’obres.

L’alcaldia de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer va aprovar, per resolu·
ció de data 20·1·2009, el projecte de “Millora del nucli antic de Santa Eulàlia de 
Riuprimer” i, conforme al previst a l’art. 50 de la LPA, la tramitació d’urgència 
del procediment d’aprovació, que implica la reducció dels terminis establerts per 
aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública 
del projecte es redueix a quinze dies.

En compliment del què disposa l’article 235.2.c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en 
relació amb l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
pel present edicte, s’obre un termini d’informació pública de 15 dies hàbils perquè 
les persones interessades puguin formular reclamacions i al·legacions. El termini es·
mentat es comptarà a partir de la darrera de les publicacions al BOP i al DOGC.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat observacions o recla·
macions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament, i es procedirà a la publicació 
d’acord amb el que disposa l’article 38.2 del reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

Santa Eulàlia de Riuprimer, 20 de gener de 2009

NúRIa SOLà CORRETJa

Alcaldessa

PG·232755 (09.021.155)
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SANTA MARIA D’OLÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, sobre aprovació d’un projecte d’obra.

Atès que el Sr. Antoni Valentí i Ponsa, amb NIF. núm. 39.335.576·X en representa·
ció de MOTOCLUB LA VALL ha presentat projecte de construcció d’un circuit de 
motocròs a la finca Grassetes en el municipi de Santa Maria d’Oló, de conformitat 
amb el que disposa l’art. 48 del Decret 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, per remissió de la Disposició Transitòria Dotzena de la 
pròpia Llei d’Urbanisme, es sotmet el mateix a informació pel termini d’un mes a 
comptar des del primer dia hàbil següent a la darrera publicació del present anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari oficial de la Generalitat 
de Catalunya, per tal que les persones interessades puguin consultar l’expedient 
a la Secretaria Municipal en horari d’atenció al públic i presentar les al·legacions 
que considerin pertinents.

Santa Maria d’Oló, 16 de gener de 2009

RaMON vILaR I CaMpRUbí

Alcalde

PG·232726 (09.021.150)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096492

Administració local

SERÒS

EDICTE
de l’Ajuntament de Seròs, sobre constitució d’una societat mercantil.

El Ple de l’Ajuntament de Seròs, en la seva sessió de data 18 de desembre de 
2008, adoptà l’acord d’aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil 
limitada, de capital íntegrament municipal, per a la prestació del servei públic de la 
residència de la tercera edat, els seus Estatuts i la relació de béns a adscriure·li, i de 
sotmetre l’acord a informació pública a efectes d’examen de l’expedient i presentació 
d’al·legacions i suggeriments.

Els documents esmentats es podran consultar a les oficines municipals tots els 
dies feiners, durant el termini d’informació pública, que serà de 30 dies hàbils des 
de la darrera publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província o al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les al·legacions i suggeriments, si s’escau, s’hauran de presentar davant de l’Ajun·
tament dintre del termini esmentat per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Seròs, 22 de desembre de 2008

gabRIEL pENa I REMOLà

Alcalde

PG·232674 (09.021.070)
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SERÒS

EDICTE
de l’Ajuntament de Seròs, sobre informació pública d’un expedient.

El Ple de l’Ajuntament de Seròs, en la seva sessió de data 18 de desembre de 
2008, adoptà l’acord de prendre en consideració i sotmetre a informació pública 
per un període de trenta dies hàbils l’expedient per a l’establiment del servei públic 
municipal de la residència de la tercera edat, on consten la memòria justificativa, 
el projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei.

El document esmentats es podrà consultar a les oficines municipals tots els dies 
feiners, durant el termini d’informació pública, que serà de 30 dies hàbils des de la 
darrera publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província o al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les al·legacions i suggeriments, si s’escau, s’hauran de presentar davant de l’Ajun·
tament dintre del termini esmentat per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Seròs, 22 de desembre de 2008

gabRIEL pENa I REMOLà

Alcalde

PG·232675 (09.021.071)
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TAGAMANENT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tagamanent, sobre contractació d’un servei.

CONVOCATÒRIA: Concessió administrativa explotació “Pous de Glaç de 
l’Avencó de Tagamanent”

Entitat adjudicadora Dependència que tramita l’expedient
Ajuntament de Tagamanent Secretària

Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Contracte de gestió Servei públic en règim de concessió 

administrativa explotació “Pous de Glaç de l’Avencó de Tagamanent
Divisió per lots i número: no escau
Lloc execució: Pous de Glaç de l’Avencó. Tagamanent
Termini d’execució: 10 anys

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació Procediment Forma
Ordinària Obert

Pressupost base de la licitació
Import total: 3.480€ IVA vigent inclós

Garanties
La garantia provisional: no s’exigeix
La garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

Obtenció de documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Tagamanent
Domicili: Plaça de la Vila s/n
Localitat i CP: Tagamanent 08593
Telèfon: 93 842 91 26
Fax: 93 842 91 24
Data límit per a l’obtenció de documents i informació: 3 dies abans de pres·

criure la presentació d’ofertes

Requisits específics del contractista
Classificació, si escau: no cal
Altres requisits: Els establerts en els plecs de cláusules administratives parti·

culars.

Presentació d’ofertes
Data límit de presentació: Vint·i·sis dies naturals posteriors a la última publicació 

d’aquest anunci al BOP de Barcelona i al DOGC.
Documentació que s’ha de presentar: La que detalla la clàusula 7 dels plecs de 

clàusules administratives particulars.
Lloc de presentació: El que s’indica al punt 7.
Admissió de variants: Les assenyalades en el plec de clàusules particulars.

Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a 

la Sala d’Actes de la corporació, a les dotze hores del dia que en faci sis, (termini 
màxim 1 mes) comptat a partir de l’endemà del dia de l’acabament de presentació 
de proposicions. Si aquest dia és festiu, l’acte es farà el primer dia hábil següent.

Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudi·

catari.
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Tagamanent, 13 de gener de 2009

JORDI MORERa I CORTINES

Alcalde

PG·232394 (09.020.106)
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TARRAGONA.
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

ANUNCI
del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte 
de servei.

Es fa públic, per a coneixement general, que el Consell Rector del Patronat Muni·
cipal d’Esports de Tarragona, en sessió celebrada el 7 d’octubre de 2008, va aprovar 
l’adjudicació provisional, mitjançant concurs, per a l’execució del contracte consistent 
en el SERVEI DE MONITOR FÍSICO ESPORTIU D’ACTIVITATS I DE SALA A 
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE TARRAGONA.

Transcorregut el termini d’exposició pública sense produir·se cap mena de re·
clamació, s’entén definitivament adjudicada.

Les dades de l’adjudicació són les següents:

1.·  Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Gerència
c) Número d’Expedient: IC·001·08.

2.·  Objecte del Contracte:
a) Tipus de contracte: De serveis
b) Descripció de l’objecte: SERVEI DE MONITOR FÍSICO ESPORTIU D’AC·

TIVITATS I DE SALA A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
DE TARRAGONA.

c) Divisió per lots i número: Si
Lot 1: Poliesportiu municipal de Campclar
Lot 2: Piscina municipal de El Serrallo i Part Baixa
Lot 3: Piscina municipal de Bonavista
Lot 4: Complex Esportiu de Sant Salvador
d) Publicació de l’anunci: BOPT núm. 189 de 13 d’agost de 2008, DOGC núm. 

5197 de 19 d’agost de 2008 i Perfil del contractant de l’Ajuntament de Tarragona

3.·  Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4.·  Pressupost base de licitació: Preu hora màxim per Monitor Físico·Esportiu 
d’activitats: 15,00 € i per Monitor de Sala: 12,05 €, (IVA no inclòs)

5.·  Adjudicació definitiva:
LOT 1 (Poliesportiu municipal de Campclar) i
LOT 2 (Piscina municipal de El Serrallo i Part Baixa)
a) Data: 7 d’octubre de 2008
b) Contractista: MUNAR, HIJOSA I MONGUIÓ, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import de l’adjudicació: Preu hora per Monitor Físico·Esportiu d’activitats: 

14,55 € i per Monitor de Sala: 11,65 € (IVA no inclòs)
LOT 3 (Piscina municipal de Bonavista)
a) Data: 7 d’octubre de 2008
b) Contractista: CALAMAR SALVAMENT, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import de l’adjudicació: Preu hora per Monitor Físico·Esporitu d’activitats: 

14,80 € i per Monitor de Sala: 11,97 € (IVA no inclòs)
LOT 4 (Complex Esportiu de Sant Salvador)
a) Data: 7 d’octubre de 2008
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b) Contractista: EULEN, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import de l’adjudicació: Preu hora per Monitor Físico·Esporitu d’activitats: 

14,57 € i per Monitor de Sala: 11,94 € (IVA no inclòs)

Tarragona, 31 d’octubre de 2008

CRISTINa péREz SOLDRà

Secretària delegada

PG·232396 (09.020.108)
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TARRAGONA.
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

ANUNCI
del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte 
de servei.

Es fa públic, per a coneixement general, que el Consell Rector del Patronat 
Municipal d’Esports de Tarragona, en sessió celebrada el 7 d’octubre de 2008, va 
aprovar l’adjudicació provisional, mitjançant concurs, per a l’execució del contracte 
consistent en el SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME 
AQUÀTIC I DE MONITORATGE DE NATACIÓ A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS DE TARRAGONA.

Transcorregut el termini d’exposició pública sense produir·se cap mena de re·
clamació, s’entén definitivament adjudicada.

Les dades de l’adjudicació definitiva són les següents:

1.·  Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Gerència
c) Número d’Expedient: IC·002·08.

2.·  Objecte del Contracte:
a) Tipus de contracte: De serveis
b) Descripció de l’objecte: SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SO·

CORRISME AQUÀTIC I DE MONITORATGE DE NATACIÓ A LES INSTAL·
LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE TARRAGONA.

c) Divisió per lots i número: Si
Lot 1: Poliesportiu municipal de Campclar
Lot 2: Piscina municipal de El Serrallo i Part Baixa
Lot 3: Piscina municipal de Bonavista
Lot 4: Complex Esportiu de Sant Salvador
d) Publicació de l’anunci: BOPT núm. 189 de 13 d’agost de 2008, DOGC núm. 

5197 de 19 d’agost de 2008 i Perfil del contractant de l’Ajuntament de Tarragona

3.·  Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4.·  Pressupost base de licitació: Preu hora màxim per Vigilància, Salvament i 
Socorrisme: 9,05 € i per Monitoratge de Natació: 13,05 €, (IVA no inclòs)

5.·  Adjudicació definitiva:
LOT 1 (Poliesportiu municipal de Campclar) i
LOT 3 (Piscina municipal de Bonavista)
a) Data: 7 d’octubre de 2008
b) Contractista: CALAMAR SALVAMENT, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import de l’adjudicació: Preu hora per Vigilància, Salvament i Socorrisme: 

9,03 € i per Monitoratge de Natació: 12,97 € (IVA no inclòs)
LOT 2 (Piscina municipal de El Serrallo i Part Baixa)
LOT 4 (Complex Esportiu de Sant Salvador)
a) Data: 7 d’octubre de 2008
b) Contractista: MUNAR, HIJOSA I MONGUIÓ, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import de l’adjudicació: Preu hora per Vigilància, Salvament i Socorrisme: 

9,05 € i per Monitoratge de Natació: 12,65 € (IVA no inclòs)
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Tarragona, 31 d’octubre de 2008

CRISTINa péREz SOLDRà

Secretària delegada

PG·232397 (09.020.109)
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TARRAGONA.
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

ANUNCI
del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte 
de servei.

Es fa públic, per a coneixement general, que mitjançant Decret de Presidència de 
data 11 de novembre de 2008, es va resoldre adjudicar provisionalment el contracte 
per a la prestació del SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT, MITJANÇAT UN PROGRAMA DE FORMACIÓ I PRÀCTI·
QUES EN TREBALLS DE NETEJA A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS DE TARRAGONA.

Transcorregut el termini d’exposició pública sense produir·se cap mena de re·
clamació, s’entén definitivament adjudicada.

1.·  Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Gerència
c) Número d’Expedient: IC·003·08.

2.·  Objecte del Contracte:
a) Tipus de contracte: De serveis
b) Descripció de l’objecte: SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSO·

NES AMB DISCAPACITAT, MITJANÇANT UN PROGRAMA DE FORMA·
CIÓ I PRACTIQUES EN TREBALLS DE NETEJA A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS DE TARRAGONA.

c) Divisió per lots i número: No
d) Publicació de l’anunci: Perfil del contractant de l’Ajuntament de Tarragona

3.·  Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat, amb publicitat

4.·  Pressupost base de licitació: 131.120,96 €, (IVA no inclòs), incloses totes 
les anualitats.

5.·  Adjudicació definitiva:
a) Data: 11 de novembre de 2008
b) Contractista: FUNDACIÓ PRIVADA ONADA
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Durada: 2 anys
e) Import de l’adjudicació: 65.245,60 € (IVA no inclòs), pel contracte de 2 anys, 

sense perjudici de l’aplicació de la revisió de preus a la finalització del primer any 
de prestació.

Tarragona, 17 de desembre de 2008

CRISTINa péREz SOLDRa

Secretària delegada

PG·232395 (09.020.107)
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TORDERA

EDICTE
de l’Ajuntament de Tordera, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

Relatiu a l’aprovació inicial del projecte d’Inversió Local per a la construcció de 
la ronda de circumval·lació, tram Cementiri Vell

La Junta de Govern Local, en sessió tinguda el 17 de desembre de 2008, va aprovar 
inicialment el següent projecte:

·Projecte de construcció de la ronda de circumval·lació, tram Cementiri Vell en 
el municipi de Tordera, per un import de 836.569,32 €.

En compliment de l’establert pel Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del 
Ens Locals, de 13 de juny de 1995, sotmetem els projecte aprovats a informació 
pública pel termini de trenta dies, a fi que qualsevol interessat pugui examinar·lo i 
deduir·ne les al·legacions o suggeriments que es creguin pertinents, amb el benentès 
que si no se’n presenten dintre de l’esmentat període, s’entendrà que el projecte de 
construcció de la ronda de circumval·lació, tram Cementiri Vell en el municipi de 
Tordera, queda aprovat definitivament.

La resolució publicada, juntament amb els seus antecedents, pot ésser consultada 
qualsevol dia laborable de les 9.00 a les 14.00 hores, a les dependències de la Casa 
de la Vila, situades a la Pl. de l’Església, núm. 2, districte postal 08490, telèfon 93 
764 37 17, fax 93 764 38 53 i correu electrònic tordera@tordera.cat.

Tordera, 26 de gener de 2009

JOaN CaRLES gaRCIa CañIzaRES

Alcalde·president

Davant meu,

LLUíS xavIER vIñUaLES SOLé

Secretari·interí

PG·233355 (09.027.018)
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VIC

EDICTE
de l’Ajuntament de Vic, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

De conformitat amb el que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activi·
tats i serveis dels ens locals, es fa públic que la Junta de Govern Local, en la sessió 
celebrada el dia 22 de desembre de 2008, ha aprovat definitivament, amb el mateix 
contingut en què va ser aprovat inicialment en data 3 de novembre de 2008, el pro·
jecte reformat de les obres d’ampliació i reforma del pavelló municipal d’esports 
núm.1, situat a la carretera de Gurb, en el terme municipal de Vic, que ha estat 
redactat per l’oficina tècnica municipal; atès que practicada la informació pública 
del projecte mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 5.256, de data 12 de novembre de 2008, en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 269, de data 8 de novembre de 2008 i en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, no s’ha presentat cap al·legació.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot 
interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la última 
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona. També pot interposar·se 
el recurs potestatiu de reposició davant de l’alcaldia, en el termini d’un mes, comp·
tador des del dia següent a la data de la última de les publicacions esmentades; el 
termini per resoldre el recurs de reposició és d’un mes, transcorregut el qual, es pot 
entendre desestimat per silenci administratiu; i, en aquest supòsit, es pot interposar 
el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos des de la data de l’acte 
presumpte de desestimació.

Vic, 30 de desembre de 2008

MaRTa fELIp TORRES

Secretària

PG·232891 (09.021.124)
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VIC.
INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

ANUNCI
de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Vic, sobre adjudicació d’un 
contracte d’obres.

De L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ I ECONOMIA DE VIC (Im·
peVic), sobre l’adjudicació definitiva de les obres compreses en el projecte executiu 
de condicionament interior de les oficines de l’Edifici El Sucre, 2a planta, situat al 
Carrer Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5, de Vic.

Per Resolució de Presidència de data 23 de desembre de 2008, es va elevar a 
definitiva l’adjudicació provisional del contracte referent a l’execució de les obres 
compreses en el projecte executiu de condicionament interior de les oficines de 
l’Edifici El Sucre, 2a planta, situat al Carrer Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 
5 de Vic, que fou adjudicat provisionalment per Resolució de data 18 de novembre 
de 2008.

Amb aquest anunci, i de conformitat amb el que preveu l’art. 138 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es dóna compte de l’adjudicació 
definitiva de l’esmentat contracte amb el detall següent:

Entitat adjudicadora: Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic (Impe·
Vic)

Objecte del contracte:
a) Descripció: Execució de les obres compreses en el projecte executiu de con·

dicionament interior de les oficines de l’Edifici El Sucre, 2a planta, situat al Carrer 
Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 de Vic.

b) Lloc d’execució: Edifici El Sucre, 2a planta, situat al Carrer Historiador Ramon 
d’Abadal i Vinyals, 5 de Vic

c) Publicació de l’anunci de licitació: BOP núm. 234, de data 29 de setembre de 
2008 i DOGC núm. 5226, de data 1 d’octubre de 2008

d) Publicació de l’anunci d’adjudicació provisional : BOP núm. 287, de data 29 
de novembre de 2008 i DOGC núm. 5270, de data 2 de desembre de 2008.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert

Pressupost base de la licitació: El pressupost es va fixar en la quantia de 435.934,22 
€, l’IVA apart el qual importa un total de 69.749,48 €

Adjudicació definitiva :
a) Data: 23 de desembre de 2008, per Resolució de Presidència
b) Contractista: Excover Edificación, SA (denominació actual Acertis Obres i 

Serveis, SA) NIF núm. A·61126629
c) Preu de l’adjudicació: Tres·cents vuitanta·tres mil noranta·nou euros amb 

vint·i·un cèntim (383.099,21 €), l’IVA apart, el qual importa un total de seixanta·un 
mil dos·cents noranta·cinc euros amb vuitanta·set cèntims (61.295,87 €).

Vic, 13 de gener de 2009

JOSEp bURgaya RIERa

President

PG·232398 (09.020.110)
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VILABLAREIX

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vilablareix, sobre licitació d’un contracte d’obres.

Aprovat pel Ple de la Corporacio en sessió extraodinària de data 19 de desembre 
de 2008, l’expedient de contractació de les obres del projecte executiu “Rehabili·
tació de la Masia de Can Gruart”, per procediment ordinari, tot seguit s’anuncia la 
licitació mitjançant procediment obert.

En compliment del que preveu l’article 277 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’exposa 
al públic el plec de clàusules administratives particulars, que s’aproven en aquest 
acord perquè s’hi puguin presentar reclamacions durant vint dies, anunciant aquest 
fet en el BOP i en el DOGC.

Simultàniament es publicarà l’anunci per a la presentació de proposicions. Si 
es presentessin reclamacions contra el plec, se suspendrà la licitació que quedarà 
condicionada a la prèvia resolució d’aquelles.

—1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Vilablareix
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

—2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Execució de les obres “Rehabilitació de la Masia de Can 

Gruart”, aprovat definitivament en sessió plenària de data 28 de juliol de 2008.
b) Divisió per lots i numero: no s’escau.
c) Lloc d’execució: Terme municipal de Vilablareix, Masia de Can Gruart. Sector 

El Perelló·Can Pere Màrtir.
d) Termini d’execució: setze mesos, a partir del dia hàbil següent al de la signatura 

de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.

—3 Tramitació. procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos 

criteris d’adjudicació.

—4 Pressupost base de la licitació:

El pressupost màxim de licitació és de 1.880.877,41.·€ (IVA no inclòs).
· 5 Garantia Provisional:
Serà de 56.426,32.·€

—6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat. Ajuntament de Vilablareix
b) Domicili: C/ Perelló, num. 120.
c) Localitat i codi postal: Vilablareix, 17180.
d) Telèfon: 972·40 50 01.
e) Fax: 972·23 87 64.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: la data límit per a presentació 

de proposicons.
g) Perfil del contractant: www.vilablareix.cat

—7 Requisits específics del contractista:
a) classificació contractista:

 Grup Subgrup Categoria
 C 2 C
 I 9 C
 J 5 B
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b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: Articles 16.2, i següents 
del plec de clàusules particulars.

—8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint·i·sis dies naturals posteriors al de l’última 

publicació d’aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona , en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant.

Si aquest dia s’escau en dissabte o dia festiu, aquest s’ajornarà fins el primer dia 
hàbil següent.

b) Documentació que s’ha de presentar: La que detallen els plecs de clàusules 
administratives particulars.

c) Lloc de presentació: El que s’indica al punt 6.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a 

partir del següent a l’obertura de les proposicions.
e) Admissibilitat de variants: No

—9 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Vilablareix.
b) domicili: C/ Perelló, 120
c) Localitat: 17180 Vilablareix
d) Data: El dia hàbil següent al del termini de presentació de proposicions es 

procedirà a la qualificació dels documents. Si aquest dia coincideix en dissabte es 
traslladarà al següent dia hàbil.

L’obertura de proposicions es realitzarà únicament sobre les admeses i després 
del termini de subsanació de defectes, d’acord amb els tràmits especificats a la 
clàusula 19 del plec regulador del contracte.

e) Hora: a les sis de la tarda.

—10 Altres informacions:
La valoració de les proposicions presentades es farà en base als criteris que figuren 

a la clàusula 18 del plec de clàusules, en funció de la següent puntuació màxima.

Criteri: 1) Millor oferta econòmica.
L’oferta que s’acosti més a la mitjana de les propostes, obtindrà la màxima puntuació 

i les restants es calcularan de forma proporcional en sentit decreixent de puntuació, 
restant 0,3 punts per cada 1% de diferència en relació a l’oferta mitjana.
Puntuació màxima: fins a un màxim de 03,00

Criteri: 2) Millores. 
Es valorarà en funció de la quantificació econòmica de les millores ofertades, 

en relació a l’adequació de l’entorn de la Masia de Can Gruart, o bé partides no 
incloses en el projecte, sempre que guardi relació amb l’objecte del contracte, a raó 
de 0,5 punts per cada 10.000,00 € de millora. A aquest efecte, el licitador haurà de 
presentar un pressupost detallat amb la justificació de preus aplicats.
Puntuació màxima: fins a un màxim de 02,00

Criteri: 3) Millora en el termini d’execució de les obres.
Es valorarà a raó de 0,25 punts per cada setmana de reducció.

La justificació vindrà definida i avalada pel pla de programació d’obres i segons els 
rendiments de treball que justificaran els sistemes constructius adaptats i la idoneïtat 
de l’equip humà per la realització de l’obra, deixant a criteri de l’informe tècnic la 
seva veracitat i/o possible compliment.
Puntuació màxima: fins a un màxim de 02,00

Criteri: 4) Estructura organitzativa i titulació de l’equip humà destinat a l’obra.
Es valorarà la dedicació de l’equip tècnic, el nombre de personal i titulació.

Puntuació màxima: fins a un màxim de 01,00

Criteri: 5) Ampliació del termini de garantia de l’obra.
Puntuació màxima: fins a un màxim de 01,00
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Criteri: 6) Millor oferta de manteniment de les instal·lacions incloses en l’obra.
Puntuació màxima: fins a un màxim de 01,00

—11 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudi·

catari.

Vilablareix, 19 de gener de 2009

ENRIC vILERT I bUTChOSa

Alcalde

PG·232718 (09.021.139)
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VILADECANS

EDICTE
de l’Ajuntament de Viladecans, sobre adopció d’un acord.

Es fa públic, que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària realitzada el dia 
19 de gener de 2009, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

“PRIMER.· DESESTIMAR els escrits d’al·legacions presentats pel Sr. Joan 
Bonich i Roset, ·en nom i representació del grup municipal ERC·AM (R. E. Núm. 
14.662 de data 29·09·2008)·, pel Sr. Josep Lligadas Vendrell, ·en nom i representació 
del Grup Tres Torres (R.E. núm. 14.676 de data 29·09·2008) i pel Sr. Jordi Dolz 
Abadia en data 01·10·2008 (R. E. Núm. 14.819), en el sentit que consta als informes 
emesos pel cap del departament d’Edificació i Obres i els serveis jurídics de l’Àrea 
de Planificació Territorial, en dates 7 i 8 de gener de 2009, respectivament, els quals 
s’acompanyen al present expedient.

SEGON.· APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte d’obres locals ordinàries 
consistent en les obres per a l’execució de la rehabilitació, reforma i ampliació de la 
Torre Modolell com a seu principal de l’Ajuntament de Viladecans. El pressupost 
total és de 13.170.226,07 €, l’IVA inclòs, el qual inclou l’execució i gestió de les 
obres de l’esmentat projecte.

TERCER.· PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; i inserir el mateix al 
tauler d’anuncis de la Corporació.

QUART.· NOTIFICAR el present acord al Sr. Joan Bonich i Roset, ·en nom i 
representació del grup municipal ERC·AM·; al Sr. Josep Lligadas Vendrell, ·en 
nom i representació del Grup Tres Torres·; al Sr. Jordi Dolz Abadia; al Sr. Josep 
Llinàs Carmona; al Sr. Serafín Presmanes Rivas, en nom i representació de la SPM 
Viladecans Mediterrània, S.A.; al Sr. Mateu Aregay López, en nom i representació 
de la societat municipal Gestió d’Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L.; a 
l’Àrea d’Alcaldia; a l’Àrea d’Economia i Gestió Interna (departaments de Gestió 
Econòmica i Oficina d’Assessorament Jurídic i Innovació); i a la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

CINQUÈ.· DONAR COMPTE del present acord a la Comissió Informativa de 
Territori i Espai Públic.”

Viladecans, 20 de gener de 2009

p.D.

JOSé LUIS NICOLÁS aROCaS

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial

PG·232683 (09.021.076)
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VILADECANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Viladecans, sobre provisió de places.

De conformitat amb el que disposen les bases de les proves selectives per a la 
provisió definitiva d’una plaça d’Enginyer Tècnic d’Informàtica, subgrup A2, 
mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició lliure, aprovades per decret 
de tinència d’alcaldia de data 5 de juny de 2008.

PRIMER.· Que la relació d’aspirants admesos i exclosos és la següent:
ADMESOS:
BLADÉ TOVAR, JOAN ANDREU
COMAS FORNS, CECÍLIA
CASQUET LATORRE, MIQUEL
GALVEZ BAIXHENCH, CONCEPCIÓN
VAÑÓ CHIC, JOSEP
VERA NIETO, JUAN ANTONIO

EXCLOSOS:
CAP

SEGON.· Que l’esmentada llista passarà a definitiva si no es presenten reclama·
cions en el termini de deu dies des de la data de publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

TERCER.· Que l’òrgan de selecció estarà format pels següents membres:
Presidència: La sra. Cristina Muñoz Gardeñas, cap del departament d’Organit·

zació i Recursos Humans i com a suplent el sr. Joan Josep Pérez·Montes García, 
cap de l’Oficina d’Assessorament Jurídic i Innovació.

Vocalies:
·La sra. Mercedes Morales Moreno, cap del departament de Sistemes d’Infor·

mació i Comunicacions i com a suplent el sr. Rafael Lefort Ruiz de Aguiar, cap de 
la unitat d’Organització.

·La sra. Angeles Díez Bravo designada a proposta de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya i com a suplent el sr. Joan Carles Rodríguez Caballero.

·El sr. Carles García Sánchez, cap de la unitat d’informàtica, i com a suplent la 
sra. Angela Fernàndez Robles, tècnica del departament d’Organització i Recursos 
Humans.

·El sr. Carles Planas Guxens i com a suplent la sra. Carme Simón Gómez, desig·
nats a proposta dels representants dels treballadors.

Secretaria: · La sra. M. Carmen Corrales Baz, funcionària del Departament 
d’Organització i Recursos Humans, i com a suplent, el sr. José Manuel Castro Reina 
funcionari del departament d’Organització i Recursos Humans.

La persona que ostenti la funció de secretaria, actua amb veu però sense vot.

QUART.· Disposar que l’Òrgan de Selecció es reuneixi el dia 26/02/2009, a les 10:00 
hores, a l’edifici de Torre Baró (C/ Àngel Guimerà, 2,) per a la seva constitució.

CINQUÈ.· Convocar a les persones aspirants admeses el dia 26/02/2009, a les 
10:15 hores, a l’edifici de Torre Baró (Àngel Guimerà, 2) per a la realització del 
primer exercici de la fase d’oposició (Serà de caràcter obligatori i eliminatori per 
a totes les persones aspirants. Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 
40 preguntes tipus test, sobre els temes corresponents al temari de les “Matèries 
Comunes i Matèries Específiques ”, relacionat a l’Annex I. Es disposarà d’un temps 
màxim d’una hora i trenta minuts per a la seva realització, se’ns perjudici d’aquell 
temps inferior que determini l’òrgan seleccionador.).
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Viladecans, 20 de gener de 2009

JOaqUIN gUERRERO gaRCía

Tinent d’alcalde per delegació

PG·233374 (09.027.019)
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VILADECANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Viladecans, sobre provisió de places.

Per decret del tinent d’alcalde, Sr. Joaquin Guerrero Garcia de data 13 de gener 
de 2009, s’aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió 
interinament i per raons d’urgència, plaça de Tècnic Superior de Gestió, associada 
a l’àmbit de la mobilitat urbana.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 5 dies naturals, comptadors 
a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ INTERINAMENT I PER 
RAONS D’URGÈNCIA, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ, 
SUGRUP A1, ASSOCIADA A L’ÀMBIT DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT 
URBANA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUN·
TAMENT DE VILADECANS.

1.· Objecte
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció per a la provisió 

interinament d’una plaça de Tècnic Superior de Gestió, subgrup A1, de l’escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, associada a l’àmbit de gestió 
de la mobilitat urbana de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Viladecans, adscrita a l’Àrea d’Espai Públic i fins a la resolució del procés de selecció 
per a la provisió definitiva de la plaça.

Aquestes bases i convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini 
de 5 dies naturals des de la seva publicació al DOGC no s’han presentat al·legacions 
a les mateixes.

2.· Convocatòria:
El procediment de selecció es regirà per convocatòria pública i atenent els prin·

cipis de mèrit, igualtat i capacitat, i s’ajustarà a allò disposat a les presents bases 
reguladores en compliment del principi de publicitat.

3.· Procediment de selecció i continguts del procediment:
3.1.· Identificació lloc de treball:
Tècnic Superior de Gestió, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, 

subescala serveis especials, associada a l’àmbit de gestió de la mobilitat urbana, de 
la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, amb una jornada de 35.5 hores 
setmanals (segons conveni) i unes retribucions brutes anuals a partir de 39.000 
euros.

3.2.· Definició de les funcions i competències i requisits específics:
Realitzarà les funcions establertes en la Relació del llocs de treball, entre d’altres, 

les de:
·Exercir de suport al/la Cap de Departament en matèria de mobilitat sostenible 

a la ciutat de Viladecans.
·Exercir de suport tècnic en l’elaboració de projectes i accions en matèria de 

mobilitat sostenible a la ciutat de Viladecans.
·Posar en marxa, executar i fer el seguiment de projectes relacionats amb la 

mobilitat a peu a Viladecans.
·Posar en marxa, executar i fer el seguiment de projectes relacionats amb la 

pacificació del trànsit a la ciutat.
·Posar en marxa, executar i fer el seguiment de projectes relacionats amb la 

mobilitat amb bicicleta a Viladecans.
·Posar en marxa, executar i fer el seguiment de projectes relacionats amb la 

mobilitat amb transport públic a Viladecans.
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·Posar en marxa, executar i fer el seguiment de projectes relacionats amb la 
promoció de l’accessibilitat a Viladecans.

·Planificar i executar els projectes d’adequació de noves zones d’estacionament 
de vehicles i/o de camions (vehicles pesants) per tal de regular·ne la demanda.

·Elaborar estudis previs de viabilitat de modificacions a les zones d’estacionament 
en superfície per tal de regular·ne la demanda.

·Elaborar informes relatius als temes següents:
·Impacte sobre la mobilitat de noves activitats a la ciutat
·Ubicació de noves sortides des d’activitats per vehicles pesants
·Mobilitat en qualsevol de les seves modalitats (peu, bicicleta, cotxe, bus, camió, 

etc) i conflictes viaris amb caire general.
·I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes en l’àmbit 

de la direcció del departament i de la natura de l’àrea.
Competències del lloc de treball:

·Domini professional: Tenir el “saber fer” i l’actualització de coneixements ne·
cessaris per a desenvolupar la pròpia funció amb professionalitat.

·Gestió de les tecnologies de la informació i comunicació: Dominar l’ús de les eines 
i dels instruments informàtics actualitzats en un àmbit Corporatiu determinat.

·Planificació i gestió de projectes: Capacitat d’analitzar i organitzar la informació 
i els recursos disponibles.

·Treball en equip: capacitat i intenció de treballar en col·laboració i coordinació 
amb altres persones per tal d’assolir objectius comuns.
Requisits específics:

·Titulació d’Escola Tècnica Superior, o Llicenciatura Universitària amb especi·
alització a l’àmbit de la mobilitat urbana.

·Experiència mínima d’un any contrastada en tasques tècniques en l’àmbit de la 
gestió d’infraestructures de la vialitat, coordinació i supervisió d’estudis i tasques 
d’urbanització, aparcaments, senyalitzacions i seguretat viària.

3.3.· Composició de l’òrgan de Selecció:
L’Òrgan de Selecció tindrà la següent estructura:
Presidenta: La sra. Cristina Muñoz Gardeñas, cap del departament d’Organització 

i Recursos Humans i com a suplent persona en qui delegui.
Vocals:
El sr. Antoni Sánchez·Fortuny Ripoll, cap del departament d’Espai Públic de 

l’Àrea d’Espai Públic i com a suplent persona en qui delegui.
Un/a vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Actuarà com a secretària, la sra. M. Carmen Corrales Baz, funcionària del de·

partament d’Organització i Recursos Humans. Actuarà amb veu però sense vot.
3.4.· Publicació de la convocatòria:
La present convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

al BOP, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pàgina web.
3.5.· Presentació d’instàncies:
Les persones que desitgin prendre part a la present convocatòria hauran de sol·

licitar·ho mitjançant instància formalitzada d’aquest Ajuntament, dirigida a l’Il.lm. 
Sr. Alcalde President, en la qual faran constar el següent: convocatòria a la qual es 
presenten, que reuneixen tots el requisits necessaris per poder participar i que les 
dades facilitades al currículum són certes.

El termini de presentació d’instàncies serà de 5 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de les presents bases i convocatòria al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Les instàncies aniran acompanyades de:
·Currículum vitae, que s’haurà d’emplenar segons el model estandarditzat pel 

departament d’Organització i Recursos Humans publicat a la pàgina web (www.
viladecans.cat).

·Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
·Fotocòpia de la titulació acadèmica.
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·Fotocòpia del títol de coneixements de la llengua catalana, si s’escau.
3.6· Procediment de selecció i sistema d’avaluació:
El present procediment de selecció s’iniciarà a partir del dia següent del tancament 

del termini de presentació d’instàncies. El calendari es publicarà a la pàgina web 
de la corporació (www.viladecans.cat)

 4 Fase 0: Admissió de les persones aspirants. Seran admeses les persones 
aspirants que reuneixin tots i cadascun dels requisits que s’indiquen a la present 
convocatòria.

Les persones aspirants seran avaluades i qualificades com a admeses o no adme·
ses. Els resultats d’aquesta fase es publicaran a la pàgina web i al Tauler d’anuncis 
de la Corporació.

A partir del dia següent de la publicació, podrà iniciar·se la fase 1 i la 2.
 4 Fase 1: Avaluació dels mèrits del currículum.
No podrà atorgar·se cap puntuació en aquesta fase referida a cap mèrit que no 

estigui avalat pel corresponent certificat o documentació acreditativa.
La puntuació màxima que es podrà atorgar a aquesta fase serà de 7 punts, segons 

el següent barem:
Experiència professional: 5 punts, com a màxim, per temps treballat a de la gestió 

de la mobilitat, tant a l’Administració Pública com al sector privat. Es valorarà a 
raó de 0.1 punt per mes treballat.

Formació específica: Només es valorarà la formació específica d’acord amb les 
funcions i perfil necessaris d’un tècnic de gestió de mobilitat segons el següent 
barem i amb un màxim de 2 punts:

·1 punt per cursos igual o superiors a 150 hores.
·0,75 punts per cursos entre 81 i 149 hores.
·0,50 punts per cursos entre 41 i 80 hores.
·0,25 punts per cursos entre 20 i 40 hores.
Avaluats els mèrits dels aspirants admesos es publicarà la llista amb els resultats 

i quedaran seleccionats les tres persones aspirants amb millor puntuació, que seran 
convocades per les Fase 2 i Fase 3. En cas d’empat es seleccionarà l’aspirant amb 
major puntuació a l’experiència professional.

4 Fase 2: Exercici de coneixements de català.
Per tal de poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixe·

ments de català nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acre·
ditatiu corresponent, l’òrgan seleccionador avaluarà aquests coneixements mitjan·
çant la superació d’una prova específica de coneixements de llengua catalana. La 
qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, restant eliminades del procés 
aquelles persones aspirants que siguin considerades no aptes.

4 Fase 3: Prova de capacitació professional, exercici pràctic i entrevista perso·
nal:

Les persones aspirants que han estat seleccionades per la fase 3 realitzaran una 
prova d’avaluació de les característiques personals i psicològiques requerides 
per a l’òptim desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria del lloc de 
treball.

Per a la realització d’aquest exercici, l’òrgan de selecció podrà emprar qualsevol 
sistema d’avaluació homologat en el mercat adequat per a l’exercici de les funcions 
genèriques del lloc de treball objecte de la present convocatòria (proves actitudinals, 
psicotècniques, de personalitat, qüestionaris,....).

Exercici pràctic que consistirà en resoldre situacions simulades que els i les 
aspirants hauran de resoldre d’acord amb les funcions i perfil professional del lloc 
de treball, per tal de valorar les seves competències.

Aquestes dues proves es complementaran amb una entrevista personal, que 
consistirà en mantenir un diàleg amb l’òrgan seleccionador sobre les competències 
del lloc de treball i que versarà sobre:
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·Avaluar l’actualització de coneixements necessaris per a desenvolupar la 
pròpia funció amb professionalitat, en especial atenció a l’àmbit de la gestió 
d’infraestructures de vialitat i mobilitat urbana, en referència a la competència 
domini professional.

·Avaluar el domini de l’ús de les eines i dels instruments informàtics actualitzats 
en l’àmbit de la gestió d’infraestructures de vialitat i mobilitat. Implica mantenir·
se actualitzat en les noves aplicacions informàtiques que es van posant a la seva 
disposició, referent a la competència gestió de les tecnologies de la informació i 
de la comunicació.

·Avaluar la capacitat i intenció de treballar en col·laboració i coordinació amb 
altres persones per tal d’assolir objectius comuns.

·Avaluar la capacitat per establir objectius i normes, planificar i fer programes, 
organitzar el procés de treball, mesurar·ne els resultats i controlar el grau d’avenç, 
referent a la competència planificació i gestió de projectes.

La puntuació mínima per superar aquesta fase (Fase 3) és 1 punt i la puntuació 
màxima a atorgar en aquesta fase serà de 3.

3.7.· Publicació al taulell d’edictes de la Corporació i web Municipal.
A partir de la publicació de les bases i la convocatòria al DOGC, BOP i web 

municipal la resta de comunicacions relacionades amb el procés de selecció seran 
publicades al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament i la web Municipal.

4.· Resultat final, proposta de nomenament i presentació de documents:
Després d’efectuar la qualificació de les diferents fases del procés de selecció, 

l’òrgan de selecció confeccionarà i publicarà la llista dels aspirants que hagin su·
perat totes les fases, per ordre correlatiu segons la puntuació aconseguida en ordre 
descendent i elevarà l’anomenada relació a la Presidència de la corporació, perquè 
formuli el corresponent nomenament interí a favor de la persona aspirant que hagi 
quedat classificada en primer lloc.

La persona aspirant proposada per al nomenament interí haurà de presentar en el 
Departament d’Organització i Recursos Humans de la corporació, dins del termini 
de 5 dies naturals a partir de la notificació o avís de l’ajuntament els documents 
acreditatius de les condicions de capacitats i requisits exigits a la convocatòria.

En el cas de que l’aspirant escollit no prengui possessió o renunci al procés selectiu, 
s’anomenarà al següent per ordre de puntuació entre els aprovats.

5.· Causes de cessament.
El cessament com a funcionari interí es produirà per les causes previstes a l’art. 

7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, (DOGC 1348 de 28/09/90), o quan cessin les 
causes de necessitat que motivin el seu nomenament.

6.· Creació de borsa:
Les persones aspirants que hagin estat convocats a la fase 3 d’entrevista però 

no hagin estat classificades en primer lloc, podran ser avisades per a posteriors 
substitucions o per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o 
vacants sobrevingudes amb caràcter temporal de la mateixa categoria.

7.· Requisits generals dels participants.
Les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents, tots ells referits a 

la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o la d’algun país 

membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Inter·
nacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors.

També podran participar el cònjuge, així com els descendents d’ambdós i els 
descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres 
de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els descendents 
siguin menors de vint·i·un anys o majors d’aquesta edat que visquin a càrrec dels 
seus progenitors.
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El/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un 
coneixement adequat de castellà i català tant en expressió oral com escrita.

b) Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) Les persones aspirants estrangeres han d’estar en possessió d’algun dels títols 

reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en 
la matèria.

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar 
un coneixement adequat de castellà i català tant en l’expressió oral com escrita.

d) No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desen·
volupament de les funcions corresponents a la plaça a proveir. I pel que fa a places 
reservades a persones amb discapacitat caldrà acreditar, a més a més, aquesta 
condició, d’acord amb les presents bases.

e) No haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qual·
sevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris 
de les Comunitats Autònomes, ni trobar·se en inhabilitació absoluta o especial per 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars 
a aquelles per les quals hagi estat separada o inhabilitada. Les persones nacionals 
d’altres estats, no podran trobar·se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver 
estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi l’accés a l’ocupació 
pública en el seu estat d’origen.

f) No trobar·se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en 
la legislació vigent sobre la matèria.

g) Comprometre’s a prestar la promesa o jurament que estableix el Decret 359/86, 
de 4 de desembre, relatiu a l’escala corresponent.

h) Acreditar els coneixements de nivell C de català de la Secretaria de Política 
Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística). En cas de no estar 
en possessió del nivell requerit, l’òrgan de selecció acordarà la celebració d’una 
prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualificarà com a apte/a 
o no apte/a.

Viladecans, 22 de gener de 2009

JOaqUIN gUERRERO gaRCía

Tinent d’alcalde per delegació

PG·233375 (09.027.020)

*
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CONSELLS
COMARCALS

OSONA

ANUNCI
del Consell Comarcal d’Osona, sobre aprovació d’un projecte d’obres
(TEC-001-09).

El Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la sessió tinguda el dia 18/12/08 va aprovar 
inicialment el projecte tècnic denominat Col·lectors i EDAR de Sant Bartomeu del 
Grau, redactat per l’enginyer industrial Gil Casanovas Font, el qual té un pressupost 
d’execució per contracta de 2.287.716,94 euros, amb l’IVA inclòs.

Aquest projecte, juntament amb la relació detallada de béns i drets que s’expropien 
i ocupen així com dels béns i drets afectats, que en forma part, s’exposen al públic 
durant el termini de trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’últim d’aquests anuncis en el BOP i en el DOGC, així com en el tauler d’anuncis 
del Consell, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte i també per 
corregir possibles errors en la relació de béns i drets que s’expropien i ocupen així 
com dels béns i drets afectats i amb la finalitat de poder al·legar, si escau, el que es 
consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets 
esmentats o del seu estat material o legal.

El projecte, juntament amb la relació detallada de béns i drets que s’expropien i ocupen 
així com dels béns i drets afectats, es poden consultar durant el termini d’exposició 
pública, en hores d’oficina, a la seu del Consell Comarcal d’Osona, carrer historiador 
Ramon d’Abadal i de Vinyals,5, 3a. planta, edifici El Sucre, 08500 Vic.

Durant el termini expressat, o durant els trenta dies hàbils subsegüents al de la 
recepció de la notificació dels acords adoptats, els titulars de béns o drets afectats per 
l’expropiació en curs i dels béns i drets afectats poden aportar davant la corporació 
comarcal, totes les dades que permetin esmenar els errors en la relació de béns i drets 
de referència, així com oposar·se a l’ocupació o disposició dels dits béns o drets, per 
motius de fons o de forma, assenyalant, si escau, els fonaments de la seva oposició 
i els raonaments que puguin aconsellar l’estimació, com a preferents i convenients 
al fi de l’expropiació, d’altres béns i drets no inclosos en la relació adjunta.

Els titulars de béns i drets expropiats així com dels béns i drets afectats disposen 
d’un termini màxim de 10 dies per acreditar davant el Consell Comarcal d’Osona, la 
titularitat dels dits béns o drets (ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o 
d’una còpia autenticada). Dins del mateix termini, els titulars dels béns objecte d’ex·
propiació han de presentar, davant la corporació comarcal, l’últim rebut de l’impost 
sobre béns immobles o, si escau, un certificat estès per la Gerència del Cadastre, 
atès el que disposen els articles 40 i següents del Reial decret legislatiu 1/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, amb 
l’adveriment que l’incompliment d’aquest requeriment pot portar aparellades les 
sancions que preveu l’article 71 de la norma esmentada.

En qualsevol cas, la inobservança dels requeriment anteriors no produirà la 
paralització del procediment expropiatori.

Tots els escrits s’han de presentar davant el Consell Comarcal d’Osona dins el 
termini assenyalat més amunt, a través del Registre general de la corporació o a 
través de qualsevol altre dels mitjans que indica l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Vic, 14 de gener de 2009

aNNa pORTET CabRafIga

Gerent
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aNNEx

RELACIÓ DETALLADA DELS BÉNS I DRETS QUE S’EXPROPIEN I DELS 
BÉNS (SERVEIS AFECTATS)

BÉNS I DRETS QUE S’EXPROPIEN

TERME MUNICIPAL DE SANT BARTOMEU DEL GRAU

Referència cadastral: 1881019DG34118S0001AT
Parcel·la: 19
Polígon: 18810
Titular: hereus de Maria Rius
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 423
Superfície d’ocupació temporal en m2: 2152
Naturalesa: urbana
Ús: sòl sense edificar, obres de jardineria i urbanització

Referència cadastral: 1881005DG34118S0001RT
Parcel·la: 5
Polígon: 18810
Titular: hereus de Maria Rius
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal en m2: 21
Naturalesa: urbana
Ús: sòl sense edificar, obres de jardineria i urbanització

Referència cadastral: 1881021DG3418S0001WT
Parcel·la: 21
Polígon: 18810
Titular: hereus de Maria Rius
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 196
Superfície d’ocupació temporal en m2: 941
Naturalesa: urbana
Ús: sòl sense edificar, obres de jardineria i urbanització

Referència cadastral: 08198A01509001
Parcel·la: zona A
Polígon: ·
Titular: hereus de Maria Rius
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal en m2: 440
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 1881022DG34118S0001AT
Parcel·la: 22
Polígon: 18810
Titular: Josep Compte Casacuberta
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 117
Superfície d’ocupació temporal en m2: 907
Naturalesa: urbana
Ús: sòl sense edificar, obres de jardineria i urbanització

Referència cadastral: 1881020DG3418S0001HT
Parcel·la: 20
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Polígon: 18810
Titular: hereus de Lluís Benito Macià
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal en m2: 403
Naturalesa: urbana
Ús: sòl sense edificar, obres de jardineria i urbanització

Referència cadastral: 08198A009000080000LM
Parcel·la: 8
Polígon: 9
Titular: Ramon Sansalvador Arumí
Superfície a expropiar en m2: 70
Superfície de servitud de pas en m2: 42
Superfície d’ocupació temporal en m2: 499
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A009000090000LO
Parcel·la: 9
Polígon: 9
Titular: Ramon Sansalvador Arumí
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 305
Superfície d’ocupació temporal en m2: 1677
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A009000100000LF
Parcel·la: 10
Polígon: 9
Titular: Ramon Sansalvador Arumí
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 345
Superfície d’ocupació temporal en m2: 1906
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A01509001
Parcel·la: zona B
Polígon: ·
Titular: Ramon Sansalvador Arumí
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 400
Superfície d’ocupació temporal en m2: 2621
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A01509001
Parcel·la: zona C
Polígon: ·
Titular: Jesús Padrós Reixach
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 341
Superfície d’ocupació temporal en m2: 1607
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola
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Referència cadastral: ·
Parcel·la: ·
Polígon: ·
Titular: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 771
Superfície d’ocupació temporal en m2: 1559
Naturalesa: urbana
Ús: vials

Referència cadastral: 08198A006000520000LO
Parcel·la: 52
Polígon: 6
Titular: Joan Casas Armenteras
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 319
Superfície d’ocupació temporal en m2: 1393
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A006000290000LZ
Parcel·la: 29
Polígon: 6
Titular: Joan Casas Armenteras
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 87
Superfície d’ocupació temporal en m2: 417
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A006000280000LS
Parcel·la: 28
Polígon: 6
Titular: Joan Casas Armenteras
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 150
Superfície d’ocupació temporal en m2: 744
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A006000270000LE
Parcel·la: 27
Polígon: 6
Titular: Joan Casas Armenteras
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 261
Superfície d’ocupació temporal en m2: 1325
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A006000260000LJ
Parcel·la: 26
Polígon: 6
Titular: Àngela Gaja Masoliver
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 3
Superfície d’ocupació temporal en m2: 569
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Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A006000530000LK
Parcel·la: 53
Polígon: 6
Titular: Mercè Amela
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 237
Superfície d’ocupació temporal en m2: 1448
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 08198A006000580000LJ
Parcel·la: 58
Polígon: 6
Titular: Florenci Alzina Puig
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 13
Superfície d’ocupació temporal en m2: 927
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 1188033DG3418N0001DB
Parcel·la: 33
Polígon: 11800
Titular: Florenci Alzina Puig
Superfície a expropiar en m2: 70
Superfície de servitud de pas en m2: 103
Superfície d’ocupació temporal en m2: 438
Naturalesa: urbana
Ús: sòl sense edificar, obres de jardineria i urbanització

Referència cadastral: 1188030DG3418N0001OB
Parcel·la: 30
Polígon: 11880
Titular: Florenci Alzina Puig
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 123
Superfície d’ocupació temporal en m2: 567
Naturalesa: urbana
Ús: sòl sense edificar, obres de jardineria i urbanització

Referència cadastral: 08198A006000300000LE
Parcel·la: 30
Polígon: 6
Titular: Florenci Alzina Puig
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal en m2: 32
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: ·
Parcel·la: ·
Polígon: ·
Titular: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 1431
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Superfície d’ocupació temporal en m2: 7509
Naturalesa: urbana
Ús: vials

Referència cadastral: 08198A002000160000LO
Parcel·la: 16
Polígon: 2
Titular: Institut Català de Finances
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 293
Superfície d’ocupació temporal en m2: 1552
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

Referència cadastral: 1784001DG3418S0001FT
Parcel·la: 1
Polígon: 17840
Titular: Institut Català de Finances
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal en m2: 402
Naturalesa: urbana
Ús: industrial

Referència cadastral: 1686005DG3418N0001XB
Parcel·la: 5
Polígon: 16860
Titular: Cam Simon el Pujol, SL
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 407
Superfície d’ocupació temporal en m2: 2734
Naturalesa: urbana
Ús: sòl sense edificar, obres de jardineria i urbanització

Referència cadastral: 1686004DG3418N0001DB
Parcel·la: 4
Polígon: 16860
Titular: Cam Simon el Pujol, SL
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal en m2: 68
Naturalesa: urbana
Ús: sòl sense edificar, obres de jardineria i urbanització

Referència cadastral: ·
Parcel·la: ·
Polígon: ·
Titular: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Superfície a expropiar en m2: 0
Superfície de servitud de pas en m2: 1099
Superfície d’ocupació temporal en m2: 3841
Naturalesa: urbana
Ús: vials

Referència cadastral: 08198A002000160000LO
Parcel·la: 16
Polígon: 2
Titular: Institut Català de Finances
Superfície a expropiar en m2: 6200
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Superfície de servitud de pas en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal en m2: 0
Naturalesa: rústica
Ús: agrícola

PG·232734 (09.021.183)

*
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DIPUTACIONS

BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre publicació d’unes bases.

Al Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 15, de data 17 de gener de 
2009 s’ha publicat l’anunci de les bases reguladores de la 10a edició dels “Premis 
de la Diputació de Barcelona a les Millors Iniciatives Empresarials”, adreçats a 
empreses que hagin sorgit o participat d’un procés d’assessorament per part dels 
serveis de promoció econòmica que els ens locals de la província de Barcelona posen 
a disposició de les seves empreses i emprenedors o bé de projectes empresarials 
vinculats i promoguts directament des de l’Administració local. Mitjançant el mateix 
anunci s’ha obert la convocatòria pública per a l’atorgament d’aquests premis, pel 
termini comprès entre el dia següent al de la publicació de les bases en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona i el dia 11 de març de 2009.

Barcelona, 19 de gener de 2009

pETRa MahíLLO gaRCía

Secretària general

PG·233408 (09.027.026)
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GIRONA

ANUNCI
de la Diputació de Girona, sobre contractació de personal.

En compliment del que disposa l’art. 82 del Decret 214/90, de 30 de juliol, que 
aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, es fa públic que, per 
Decrets de la Presidència, i a proposta del Tribunal qualificador dels concursos·
oposició convocats per a l’any 2008 a l’efecte, han estat contractats personal de la 
plantilla laboral d’aquesta Diputació, per les places que s’indiquen, el Sr./Sres.:

· Sra. Imma POUS GONZALEZ TÈCNIC AUXILIAR D’ARXIU  
 (promoció interna)

· Sra. Marta MAS VALENTI ADMINISTRATIVA (promoció interna)

· Sra. Yolanda HERNANDEZ LOPEZ ADMINISTRATIVA (promoció interna)

· Sra. Esther CASADEVALL BARBACIL ADMINISTRATIVA (promoció interna)

· Sra. Elena RAMOS CARRASCO ADMINISTRATIVA (promoció interna)

· Sr. Toni FERNANDEZ GARCIA ADMINISTRATIU (promoció interna)

· Sra. Anna BARRIO SELLAS ADMINISTRATIVA (promoció interna)

· Sr. Josep CORTIJO GUITART TÈCNIC EN PROMOCIÓ ECONOMICA 
 (promoció interna)

Girona, 12 de gener de 2009

ENRIC vILERT I bUTChOSa

President

PG·232399 (09.020.111)
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GIRONA

ANUNCI
de la Diputació de Girona, sobre contractació de personal.

En compliment del que disposa l’art. 82 del Decret 214/90, de 30 de juliol, que 
aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, es fa públic que, per 
Decrets de la Presidència, i a proposta del Tribunal qualificador dels concursos·
oposició convocats per a l’any 2008 a l’efecte, han estat contractats personal de la 
plantilla laboral d’aquesta Diputació, per les places que s’indiquen, el Sr./Sres.:

· Sr. Alfred FAIXEDA VIDAL VIGILANT DE CARRETERES

· Sr. Josep M.COSTA COSAT VIGILANT DE CARRETERES

· Sra. Belen CERRUDO RODRIGUEZ VIGILANT DE CARRETERES

· Sra. Sílvia PADRÓS COSTA TÈCNIC AUXILIAR D’ARXIU

· Sr. Aleix VIÑAS ULLDEMOLINS TÈCNIC AUXILIAR D’ARXIU

· Sr. Oriol TORRELLAS BONMATI TÈCNIC DE DIFUSIÓ D’ACT.LOCALS

· Sra. Queralt ARANDA ESPINALT TÈCNIC D’ACCIÓ SOCIAL

· Sr. Josep M.GOMIS GIRALT ENGINYER TÈCNIC FORESTAL

· Sr. Jordi LOPEZ BUIJS TÈCNIC DE COMUNICACIÓ

· Sr. Josep ROS NICOLAU TÈCNIC EN DIFUSIÓ CULTURAL

· Sr. Narcís VICENS PERPINYA TÈCNIC ADJUNT AL PARC DEL 
 MONTSENY

· Sra. M.Teresa SERRATS DUNES AUXILIAR ADMINISTRATIVA

· Sra. Marta PI VAZQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVA

· Sr. Raul SUAREZ BLANCO AUXILIAR ADMINISTRATIU

· Sra. Mònica FERRER JUANDÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVA

· Sr. Antoni VICENTE MUÑOZ AUXILIAR ADMINISTRATIU

· Sra. Susanna OLIVERAS SOLER AUXILIAR ADMINISTRATIVA

· Sra. Marta FELIU PUJADAS AUXILIAR ADMINISTRATIVA

· Sra. Mònica AUSELLE BLANCH AUXILIAR ADMINISTRATIVA

· Sra. M.Eugènia PALACIOS MORLANS AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Girona, 12 de gener de 2009

ENRIC vILERT I bUTChOSa

President

PG·232400 (09.020.112)
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GIRONA

ANUNCI
de la Diputació de Girona, sobre cessament i nomenament de personal.

En atenció al que disposen l’art. 304 de RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 9 i ss 
del Decret 214/90, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals, es fa públic que aquesta Presidència mitjançant Decrets de 
data 23 d’octubre de 2008, ha efectuat el cessament i el nomenament de personal 
eventual, que a continuació s’esmenten amb les característiques que tot seguit 
s’assenyalen:

Cessaments:
a) Senyora: Ariana Medina ALberich
b) Càrrec: Auxiliar del Grup Socialista de Catalunya·PSC

Nomenament:
a) Senyor: Felip Joan Pons Mira
b) Càrrec: Auxiliar del Grup Socialista de Catalunya·PSC
c) Retribució íntegra: 22.400 € anuals
d) Dedicació: ordinària

Girona, 12 de gener de 2009

ENRIC vILERT I bUTChOSa

President

PG·232401 (09.020.114)
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GIRONA

ANUNCI
de la Diputació de Girona, sobre nomenament de personal.

En compliment del que disposa l’art. 82 del Decret 214/90, de 30 de juliol, que 
aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, es fa públic que, per 
Decrets de la Presidència, i a proposta dels Tribunals qualificadors dels concursos·
oposició convocats a l’efecte, han estat nomenats funcionaris de la plantilla de fun·
cionaris de la Diputació de Girona, per les places que s’indiquen a continaució:

· M.Assumpció COLOMER ARCAS
Arxivera d’Adm.Especial(concurs interadminsitratiu)

· Marc MARI ROMEO
Tècnic de Medi Ambient d’Adm.Especial(prom.interna)

· MCarme SIMON ADROHER
Bibliotecària·TAE d’Adm.Especial (promoció interna)

· M.Lluïsa VIDAL PUIG
Bibliotecària·TAE d’Adm.Especial (promoció interna)

· Marc ALBERTI ALABAU
Operador d’Adm.Especial

Girona, 12 de gener de 2009

ENRIC vILERT I bUTChOSa

President

PG·232402 (09.020.116)
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TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte de serveis.

Anunci pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte durant el mes de de·
sembre últim (codi: 08·64.·Cont).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 

Tarragona, telèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 68.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Interns.
c) Número de l’expedient: 64/08.·Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de serveis
b) Descripció de l’objecte: Desenvolupar un seguit d’accions de difusió de la 

marca Terres de l’Ebre de la mà d’una empresa de prestigi i les seves marques.
Pressupost de contracta: 116.379,31 euros + 16% d’IVA.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris.
c) Forma d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
d) Butlletins o Diaris Oficials i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP 

de Tarragona núm 222 de 25 de setembre de 2008, DOGC núm 5222 de 25 de 
setembre de 2008.

4. Adjudicació:
a) Data: 5 de desembre de 2008.
b) Contractista: PRODUCCIONES LA MISERICORDIA, SL
c) Nacionalitat de l’empresa: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 116.379,00 euros + 16% d’IVA.

Tarragona, 15 de gener de 2009

pILaR SÁNChEz pEña

Secretària general

PG·232694 (09.021.086)
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Administració local

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte de subministra-
ment.

Anunci pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte durant el mes de de·
sembre últim (codi: 08·20.·Cont).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 

Tarragona, telèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 68.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Interns.
c) Número de l’expedient: 20/08.·Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de subministrament
b) Descripció de l’objecte: Subministrament de senyalització vertical, barreres 

de seguretat i elements d’abalisament amb destinació a la conservació de carreteres 
de la Diputació de Tarragona.

Zones: 1. Comarques: Terra Alta, Montsià, Baix Ebre i Ribera d’Ebre.
 2 Comarques: Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Baix Penedès 

i Conca de Barberà.
Pressupost de contracta: 64.655,17 euros/anuals per zona (+ 16% d’IVA).

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris.
c) Forma d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
d) Butlletins o Diaris Oficials i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP 

de Tarragona núm 198 de 26 d’agost de 2008, DOGC núm 5202 de 26 d’agost de 
2008.

4. Adjudicació:
a) Data: 12 de desembre de 2008.
b) Contractista: API MOVILIDAD, SA
c) Nacionalitat de l’empresa: espanyola.
d) Import d’adjudicació: segons preus unitaris ofertats.

Tarragona, 15 de gener de 2009

pILaR SÁNChEz pEña

Secretària general

PG·232695 (09.021.088)
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Administració local

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte d’obres.

Anunci pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte durant el mes de de·
sembre últim (codi: 08·27.·Cont).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 

Tarragona, telèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 68.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Interns.
c) Número de l’expedient: 27/08.·Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte d’obres.
b) Descripció de l’objecte: Reforç de ferm a la carretera T·361, de Prat de Comte 

a l’antiga estació del ferrocarril.
Pressupost de contracta: 301.538,61 euros + 16% d’IVA.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris.
c) Forma d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
d) Butlletins o Diaris Oficials i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP 

de Tarragona núm 198 de 26 d’agost de 2008, DOGC núm 5202 de 26 d’agost de 
2008.

4. Adjudicació:
a) Data: 12 de desembre de 2008.
b) Contractista: M. y J. GRUAS, SA
c) Nacionalitat de l’empresa: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 252.538,59 euros + 16% d’IVA.

Tarragona, 15 de gener de 2009

pILaR SÁNChEz pEña

Secretària general

PG·232969 (09.021.089)
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Administració local

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte d’obra.

Anunci pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte durant el mes de de·
sembre últim (codi: 08·44.·Cont).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 

Tarragona, telèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 68.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Interns.
c) Número de l’expedient: 44/08.·Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte d’obres.
b) Descripció de l’objecte: Reforç de ferm a les carreteres TV·2242, accés a 

Montargull i TV·2338, accés a Blancafort.
Pressupost de contracta: 687.958,26 euros + 16% d’IVA.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris.
c) Forma d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
d) Butlletins o Diaris Oficials i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP 

de Tarragona núm 198 de 26 d’agost de 2008, DOGC núm 5202 de 26 d’agost de 
2008.

4. Adjudicació:
a) Data: 12 de desembre de 2008.
b) Contractista: AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA
c) Nacionalitat de l’empresa: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 549.059,48 euros + 16% d’IVA.

Tarragona, 15 de gener de 2009

pILaR SÁNChEz pEña

Secretària general

PG·232697 (09.021.090)
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Administració local

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, sobre modificació d’un contracte de subministra-
ment.

Anunci pel qual es fa pública la modificació d’un contracte durant el mes de 
desembre últim (codi: 07·74.·Cont).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 

Tarragona, telèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 68.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Interns.
c) Número de l’expedient: 74/07.·Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de subministrament
b) Descripció de l’objecte: Adquisició de senyals d’orientació per a la xarxa de 

carreteres de la Diputació de Tarragona.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs públic.

4. Adjudicació:
a) Data: 19 de desembre de 2008.
b) Contractista: DÍEZ Y COMPAÑÍA, SA
c) Nacionalitat de l’empresa: espanyola.
d) Import del major cost d’adjudicació: 19.000,00 euros (IVA inclòs).

Tarragona, 15 de gener de 2009

pILaR SÁNChEz pEña

Secretària general

PG·232698 (09.021.091)
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Administració local

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte de serveis.

Anunci pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte durant el mes de de·
sembre últim (codi: 08·55.·Cont).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 

Tarragona, telèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 68.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Interns.
c) Número de l’expedient: 55/08.·Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de serveis
b) Descripció de l’objecte: Desenvolupament i implantació d’una aplicació 

tecnològica centralitzada dels serveis provincials en l’àmbit comptable, econòmic, 
financer i patrimonial, per a la seva explotació pels ens locals de la província a 
través d’aplicaions web.

Pressupost de contracta: 382.758,00 euros + 16% d’IVA.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris.
c) Forma d’adjudicació: contractació harmonitzada.
d) Butlletins o Diaris Oficials i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP 

de Tarragona núm 198 de 26 d’agost de 2008, DOGC núm 5202 de 26 d’agost de 
2008, BOE núm 213 de 3 de setembre de 2008 i DOUE núm 2008/S 151·204098 
de 6 d’agost de 2008.

4. Adjudicació:
a) Data: 19 de desembre de 2008.
b) Contractista: ABS INFORMÀTICA, SL (ABSIS)
c) Nacionalitat de l’empresa: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 363.620,00 euros + 16% d’IVA.

Tarragona, 15 de gener de 2009

pILaR SÁNChEz pEña

Secretària general

PG·232699 (09.021.095)
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Administració local

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte de subministra-
ment.

Anuncio pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte durant el mes de 
desembre últim (codi: 08·75.·Cont).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 

Tarragona, telèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 68.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Interns.
c) Número de l’expedient: 75/08.·Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de subministrament.
b) Descripció de l’objecte: Adquisició d’obsequis d’empresa per al personal de 

la Diputació amb motiu de les festes nadalenques.
c) Pressupost base: 68.965,52 euros + 16% d’IVA.
Preu màxim per lot: 68,97 euros + 16% d’IVA.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris.
c) Forma d’adjudicació: contractació harmonitzada.
d) Butlletins o Diaris Oficials i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP 

de Tarragona núm 240 de 16 d’octubre de 2008 i DOGC núm 5237 de 16 d’octubre 
de 2008.

4. Adjudicació:
a) Data: 19 de desembre de 2008.
b) Contractista: IMMACULADA SIRVENT GARCÍA (Torrons Sirvent)
c) Nacionalitat de l’empresa: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 68.543,10 euros + 16% d’IVA.

Preu per lot: 68,54 euros + 16% d’IVA.

Tarragona, 15 de gener de 2009

pILaR SÁNChEz pEña

Secretària general

PG·232700 (09.021.097)
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Administració local

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, sobre adjudicació d’un contracte d’obres.

Anunci pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte durant el mes de de·
sembre últim (codi: 08·73.·Cont).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 

Tarragona, telèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 68.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Interns.
c) Número de l’expedient: 73/08.·Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte d’obres.
b) Descripció de l’objecte: Reconstrucció d’una obra de fàbrica al pk 4+900 a la 

carretera TV·3401, de l’Ampolla a Deltebre.
c) Pressupost base: 325.568,78 euros + 16% d’IVA.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris.
c) Forma d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
d) Butlletins o Diaris Oficials i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP 

de Tarragona núm 255 de 4 de noviembre de 2008, DOGC núm 5250 de 4 de no·
viembre de 2008.

4. Adjudicació:
a) Data: 19 de desembre de 2008.
b) Contractista: SERVIDEL, SLU
c) Nacionalitat de l’empresa: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 255.538,94 euros + 16% d’IVA.

Tarragona, 15 de gener de 2009

pILaR SÁNChEz pEña

Secretària general

PG·232701 (09.021.099)

*
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ALTRES
ORGANISMES

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE JESÚS

ANUNCI
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, sobre aprovació d’un projecte 
d’obra.

La Junta Veïnal de l’EMD de Jesús, en sessió de data 19 de gener de 2009, aprovà 
inicialment el projecte tècnic executiu de l’obra “Rehabilitació de la tercera planta 
de l’antic col·legi de la Inmaculada, 1a. fase”, quin pressupost és de 239.125,14 
euros, IVA inclòs.

L’acord referit, amb el projecte esmentat, es sotmet al tràmit d’informació públi·
ca pel periode de trenta dies comptadors des de l’endemà hàbil de la darrera data 
de publicació del present anunci al BOPT i al DOGC, entenent·se definitivament 
aprovat, sense cap més tràmit, si no es formula cap al·legació ni reclamació.

Jesús, 20 de gener de 2009

pERE paNISELLO I ChavaRRIa

President

PG·232706 (09.021.104)

*
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TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 469/2008).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por 
medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso·Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a tramite 
el recurso nº 469/2008, interpuesto por D.ANTONIO CREUS FERRANDO Y Mª 
ANTONIA CREUS FIGUEROLA, contra resolucion de COMISSIÓ TERRITO·
RIAL D’URBANISME DE TARRAGONA : acord de 13 de setembre de 2007 de 
la Comissió Territorial D’Urbanisme de Tarragona, que dona conformitat al text 
refós de les normes urbanístiques de planejament de Salomó i contra els acords 
d’aprovació definitiva de les normes urbanístiques de planejament de Salomó i 
contra els acords d’aprovació definitiva de les normes subsidiaries.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi·
nistrativo recurrido, y asimismo, 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 demanda.

Barcelona, 1 de diciembre de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232567 (09.021.027)

ADMINISTRACIÓ 
DE JUSTÍCIA
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Administració de justícia

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 416/2007).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso·
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha ampliado el 
recurso nº 416/2007, interpuesto por UNIÓN HOSTELERIA ESBA, S. L. , contra 
resolución de DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PU·
BLIQUES de fecha tres de septiembre de 2008.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi·
nistrativo recurrido, y asimismo, 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 demanda.

Barcelona, 8 de enero de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232560 (09.021.022)
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Administració de justícia

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 537/2008).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por 
medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso·Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a tramite el 
recurso nº 537/2008, interpuesto por D.PROMOCIONS PALAFRUGELL FUTUR, 
S.L. , contra resolucion de DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: desestima·
ción tácita del recurso de alzada interpuesto contra la aprobación definitiva del pla 
especial de protecció i intervenció en el patrimoni históric i la catalogación de la 
finca propiedad de la entidad promocions Palafrugell Futur S.L.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi·
nistrativo recurrido, y asimismo, 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 demanda.

Barcelona, 8 de enero de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232554 (09.021.020)
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Administració de justícia

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 332/2008).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso·
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a 
trámite el recurso nº 332/2008, interpuesto por BARNASFALT, S.A., contra Ordre 
del Conseller de D’INNOVACIO, UNIVERSITATS I EMPRESA núm. 241/2008 de 
19 de mayo, por la cual se aprueba la delimietación de la trama urbana consolidada 
del municipio de Parets del Vallès.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi·
nistrativo recurrido, y asimismo, 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 demanda.

Barcelona, 12 de enero de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232561 (09.021.023)
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AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de 
procediment ordinari (rotlle 671/2008).

D/D INMACULADA JULVE GUERRERO LA SECRETARIA DE LA SEC·
CION Primera DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

HAGO SABER: Que por dicha Sección y en el Rollo nº 671/2008 correspondiente 
al recurso de apelación de los autos de Procedimiento ordinario del Sección Civil 1 
Audiencia Provincial Barcelona promovidos por Jamila Al Hammam Y OTROS, 
NADIA BOUIOUMAD , AICHA BOUIOUMAD , MOURAD BOUIOUMAD , 
MIMOUN BOUIOUMAD , YOUSSEFF BOUIOUMAD y SARA BOUIOUMAD 
contra Hosni El Meziani, FENIX DIRECTO, COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE·
ASEGUROS S.A., GRUPO VITALICIO, S.A. y Abderazzak Lamrifi se ha dictado 
la sentencia que contiene la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: .

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de 
Jamila Al Hamman y de sus hijos menores de edad contra el auto de 27 de junio 
de 2007 dictado por el Sr. Juez del Juzgado de primera instancia número 2 de Vic 
que anulamos acordando en su lugar que por el referido juzgado se requiera a la 
parte actora a fin de que aporte a los autos certificado de actos de útima voluntad 
del fallecido Mohamed Bouioumad en el término que a tal efecto se indique.

Y para que sirva de notificación en forma a HOSNI EL MEZIANI Y ABDE·
RAZZAK LAMRIFI , expido el presente Edicto.

Barcelona, 14 de enero de 2009

La secretaria, firma ilegible

PG·232562 (09.021.025)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona, sobre actuacions de divorci 
contenciós (exp. 836/2007).

Dña. Carmen Vazquez Trigueros Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia 
17 Barcelona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 836/2007 actuaciones de Divorcio 
contencioso (art.770·773 Lec) a instancia de D. JORGE BARES GIMÉNEZ repre·
sentado por el Procurador Sr. JOSE·JOAQUIN PEREZ CALVO contra Dª NOEMÍ 
MIKULOVA sobre divorcio contencioso, en los que en resolución dictada el dia de 
la fecha se ha acordado notificar por edictos a por ignorarse su paradero, la sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA núm. 296

En Barcelona, a treinta de abril de dos mil ocho.

Vistos por la Ilma. Sra. Elena Farré Trepat, Magistrada Jueza del Juzgado de Pri·
mera Instancia nº 17 de esta ciudad, los autos registrados con el número 836/2007, 
sustanciados por los trámites del Juicio Verbal especial según el art. 770 de la LEC 
1/2000 , de 7 de enero , promovidos por D. Jorge Bares Gimenez, representado por 
el procurador/a de los Tribunales D. Jose·Joaquin Perez Calvo asistido por la letrada 
Dª Sandra Gonzalez Muñoz, contra Dª Noemí Mikulova .

FALLO

Que estimando la demanda de divorcio interpuesta por D. José Joaquin Pérez 
Calvo , Procurador de los Tribunales en nombre y representación de D. Jorge Bares 
Giménez contra Dª Noemí Mikulova , debo declarar y declaro disuelto por divorcio 
el matrimonio formado por D. Jorge Bares Giménez y Dª Noemí Mikulova, con 
todos los efectos legales y sin hacer especial pronunciamiento en costas.

Una vez firme remítase testimonio al Registro Civil correspondiente para que se 
haga la oportuna anotación marginal en el asiento correspondiente al matrimonio 
de los cónyuges a los que afecta.

Notifíquese la presente en conformidad con el artículo 248, 4 de la L.O.P.J.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo

PUBLICACIÓN.· Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada 
Juez que la suscribre, hallándose celebrando Audiencia privada en el mismo día 
de su pronunciamiento; doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Dª Noemí Mikulova en ignorado 
paradero libro el presente.

Barcelona, 20 de mayo de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·215380 (09.022.006)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 394/2008).

Dª M. Carmen Garcia Farré, Secretaria en sustitución del Juzgado de 1ª Instancia 
nº 1 de Tarragona.

Que en este Juzgado se tramitan bajo 394/2008 actuaciones de juicio verbal (desa·
hucio por falta de pago) a instancia de INTRUMA, SL representada por el Procurador 
Sr. IMMACULADA AMELA RAFALES contra GEDEPROM TARRACO, SL 
en ejercicio de acumulado de acción de dasahucio y reclamación de cantidad, en 
los que en resolución dictada el día de la fecha se ha acordado notificar la sentencia 
por edictos al demandado rebelde GEDEPROM TARRACO, SL por ignorarse su 
paradero, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

F A L L O
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Inmaculada 

Amela Ràfales, en nombre y representación de “INTRUMA, S.L.”, contra “GEDE·
PROM TARRACO, S.L.”, constituida en rebeldía, debo declarar y declaro resuelto 
por falta de pago el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes sobre las 
naves números 3 y 4 sitas en Perafort (Tarragona), calle 3, Polígono Industrial, Plan 
Parcial de Ordenación Sector 10, Plataforma P·3, decretando consiguientemente 
el desahucio de la demandada respecto de dichas naves, condenándola a desalo·
jarlas y a dejarlas libres y a disposición de la actora, así como a abonar a la propia 
demandante la suma de 22.050 euros en concepto de rentas debidas hasta el mes 
de noviembre de 2008 inclusive, más los importes de las rentas que se devenguen 
hasta el efectivo desalojo.

Se imponen expresamente a la demandada las costas del procedimiento.
Adviértase a la parte demandada de que, en caso de no recurrir la presente 

sentencia, se procederá al lanzamiento en fecha 19 de diciembre de 2008, a las 12 
horas, si lo solicitase la demandante en la forma prevenida en el art. 549 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

La presente sentencia no es firme, y contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación para ante la Audiencia Provincial de Tarragona, que habrá de prepararse 
ante este Juzgado en el plazo de 5 días a partir de su notificación, mediante escrito 
en el que el apelante deberá limitarse a citar la resolución apelada y a manifestar su 
voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna.

Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y 
firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado GEDEPROM TARRACO, SL en 
ignorado paradero libro el presente.

Tarragona, 20 de noviembre de 2008

La secretaria en sustitución, firma ilegible

PG·231993 (09.021.009)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 48 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 302/2008).

SE HACE SABER:

Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución con el siguiente 
tenor literal:

SENTENCIA núm. 188
Barcelona, a doce de noviembre de dos mil ocho.

Vistos por mí, Dª María Teresa Real Clemente, Magistrada Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número cuarenta y ocho de Barcelona, los presentes autos de 
juicio verbal que bajo el número 302/08 se siguen en este Juzgado a instancias de 
la Procuradora Dª. Margarita Ribas Iglesias, en nombre de D. Francisco Andreu 
Panadés, defendido por el Letrado D. Juan ·S. Pellicer Sala, contra D. Marcelino 
García Mojica, en rebeldía en estos autos, sobre recuperación de la posesión de 
finca arrendada por falta de pago de la renta.

FALLO

Que debo estimar la demanda interpuesta por la Procuradora Dª. Margarita Ribas 
Iglesias, en nombre de D. Francisco Andreu Panadés, defendido por el Letrado D. 
Juan ·S. Pellicer Sala, contra D. Marcelino García Mojica, en rebeldía en estos autos, 
acordando el desahucio de éste último de la vivienda sita en la C/Cera, nº 39,2º, 1ª, 
de Barcelona. Las costas procesales causadas se imponen al demandado.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días en este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia lo 
pronuncio mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a D/ña. MARCELINO GARCIA MOJICA en 
ignorado paradero se extiende el presente.

Barcelona, 2 de diciembre de 2008

ISabEL LUqUE REyES

Secretaria judicial

PG·232545 (09.021.019)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 del Vendrell, sobre actuacions de procedi-
ment ordinari (exp. 318/2006).

CRISTINA CRESPO LÓPEZ SECRETARIA JUDICIAL del Juzgado Primera 
Instancia 2 El Vendrell

HAGO SABER: Que en el procedimiento ordinario nº 318/2006 seguido en este 
Juzgado a instancia de JAIME SANTIAGO FERRE DORSHEIMER y SAN·
DRA GONZALEZ VIZCAINO contra RICARDO ARMENGOU MARSANS, 
MANUEL MELLADO OSUNA, ENCARNACION SILES FERNANDEZ y TEC 
INVER FORM, S.L., se ha dictado la Sentencia cuyo encabezamiento y fallo es 
del tenor literal siguiente:

Sentencia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS
EL VENDRELL
Procedimiento: Juicio Ordinario 318/06

SENTENCIA Nº 148
En El Vendrell, a 27 de noviembre de 2008.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Juan Luis de la Rúa Navarro, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de El Vendrell, los pre·
sentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado bajo el número 318/06, en 
los que han sido partes demandantes D. Jaime Santiago Ferre Dorsheimer y Dña. 
Sandra González Vizcaíno, representados por la Procuradora Dña. María Dolors 
Lou Caballé; y partes demandadas D. Ricardo Armengou Marsans, declarado en 
situación procesal de rebeldía; D. Manuel Mellado Osuna y Dña. Encarnación Siles 
Fernández, representados por el Procurador D. José Román Gómez; y la entidad 
Tec Inver Form S.L., declarada en situación procesal de rebeldía.

FALLO

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA formulada por D. Jaime 
Santiago Ferre Dorsheimer y Dña. Sandra González Vizcaíno, contra D. Manuel 
Mellado Osuna y Dña. Encarnación Siles Fernández, y la entidad Tec Inver Form 
S.L., y DESESTIMANDO LA DEMANDA formulada por D. Jaime Santiago 
Ferre Dorsheimer y Dña. Sandra González Vizcaíno, contra D. Ricardo Armengou 
Marsans, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a D. Ricardo Armengou Marsans 
de los pedimentos formulados en su contra, al tiempo que DEBO CONDENAR 
Y CONDENO:

1º.· A D. Manuel Mellado Osuna y a Dña. Encarnación Siles Ferrnández a que 
abonen, conjunta y solidariamente, a favor de los actores, la cuantía total de 33.193,22 
euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda, conforme 
a los arts. 1.100 y 1.108 C.C., y a partir de la presente resolución los intereses del 
art. 576 LEC; todo ello más la cantidad que se fije en ejecución de Sentencia, en la 
misma proporción o reparto indicada en el fundamento de derecho cuarto, mediante 
incidente circunscrito a que se pruebe y valore nuevos daños no tenidos en cuenta 
en el presente momento procesal, distintos de los ahora valorados y producidos con 
posterioridad a la presentación de la demanda con el mismo origen.

2º.· A Tec Inver Form S.L. a que abone, a favor de los actores, la cuantía total de 
33.193,22 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda, con·
forme a los arts. 1.100 y 1.108 C.C., y a partir de la presente resolución los intereses 
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del art. 576 LEC; todo ello más la cantidad que se fije en ejecución de Sentencia, en la 
misma proporción o reparto indicada en el fundamento de derecho cuarto, mediante 
incidente circunscrito a que se pruebe y valore nuevos daños no tenidos en cuenta 
en el presente momento procesal, distintos de los ahora valorados y producidos con 
posterioridad a la presentación de la demanda con el mismo origen.

Todo ello sin expresa imposición de costas procesales, por lo que cada parte 
abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de apelación que podrá interponerse en el plazo de cinco días ante este 
Juzgado para que sea resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Tarragona.

Llévese el original al Libro de Sentencias y expídase testimonio de la misma para 
incorporarlo a las actuaciones.

Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, Juan Luis de la Rúa Navarro, 
Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de El Vendrell.

PUBLICACIÓN· Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo 
Juez que la suscribe, en la forma legal y en el día de la fecha.· Doy fe.·

Y para que conste y sirva de notificación al/a la demandado/a RICARDO AR·
MENGOU MARSANS, MANUEL MELLADO OSUNA, ENCARNACION SILES 
FERNANDEZ Y TEC INVER FORM, S.L., en ignorado paradero, mediante su 
publicación en el DOG extiendo el presente.

El Vendrell, 4 de diciembre de 2008

El secretario judicial, firma ilegible

PG·230288 (09.021.007)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Barcelona, sobre actuacions d’execució 
de títols judicials (exp. 1455/2008).

D/Dª M. ÁNGELES VALDEGRAMA GONZÁLEZ SECRETARIO/A DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº OCHO DE BARCELONA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen autos de Ejecución de títulos 
judiciales nº 1455/2008 a instancia de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
S.A. , contra CHEZPAT LUJO S L, en los que se ha acordado notificar por edictos 
el despacho de ejecución que pone fin al cambiario 197/2008 cuyo encabezamiento 
y fallo es del tenor literal siguiente:

AUTO NÚM. 1057/2008
MAGISTRADO JUEZ D. M. TERESA REIG PUIGBERTRAN.
En Barcelona, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

PARTE DISPOSITIVA

PRIMERO.· SE DESPACHA, a instancia de Procurador D/DªFRANCISCO 
RUIZ CASTEL en nombre y representación de BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA S.A., parte ejecutante, ejecución frente a CHEZPAT LUJO S L, 
parte ejecutada, por las siguientes cantidades: 75000 EUR en concepto de principal 
y de 22.500,00 EUR, en concepto de intereses de demora, gastos y costas, pendiente 
esta última cantidad de ulterior liquidación, cuya ejecución se sustanciará conforme 
a lo previsto para la ejecución de las resoluciones judiciales o arbitrales.

SEGUNDO.· Los bienes embargados preventivamente, se realizarán, a instancia 
de la parte demandante, conforme a lo previsto en la LEC para el procedimiento 
de apremio.

TERCERO.· Conforme al art. 589 de la L.E.C., se requiere a los ejecutados para 
que en el plazo de DIEZ DÍAS manifiesten relacionadamente bienes y derechos 
suficientes para cubrir las cantidades reclamadas.

CUARTO.· Deacuerdo con lo establecido en el art. 590 de la L.E.C. practíquese 
la oportuna consulta telemática en la base de datos de la OAP, a fin de averiguar 
los bienes que consten a nombre del demandado.

QUINTO.· Se dan por concluídos los autos de Juicio Cambiario, seguidos con el 
nº 197/2008y, al mismo tiempo, se incoan los autos de EJECUCION DE TITULO 
JUDICIAL que se seguirán con el nº 1455/2008·1ª, significando expresamente este 
extremo a las partes para que tomen debido conocimiento a los efectos de referencia 
y presentación de escritos.

Sirva testimonio de la presente resolución para la apertura de estos autos de 
ejecución.

Llévese la presente resolución al Libro de Autos Definitivos de este Juzgado, 
dejando certificación del mismo en las actuaciones y tomándose nota en los Libros 
de registro.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno (Art.555.2 LEC), 
sin perjuicio de que el/los deudor/es pueda/n oponerse a la ejecución despachada 
dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación del auto, por alguno de los 
motivos señalados en el artículo 556.1 de la LEC, pero con los efectos previstos en 
el apartado 2 del mismo precepto.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Juez M. Teresa Reig Puigbertran del Juzgado 
Primera Instancia 8 Barcelona, doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado CHEZPAT LUJO S.L. en ignorado 
paradero libro el presente.

Barcelona, 5 de diciembre de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·230460 (09.020.072)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actua-
cions de judici verbal (exp. 697/2008).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 5 HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(ANT.CI·9)
JUICIO 697/2008 Juicio verbal (desahucio por falta de pago)
PARTE DEMANDANTE Vicente Reverter Albiol
PARTE DEMANDADA Oscar Nieto Gallego
SOBRE Juicio Verbal: desahucio

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto 
para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia al demandado, cuyo 
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA 262/08
MAGISTRADA JUEZA QUE LA DICTA: ALEJANDRA GIL LLIMA
Lugar: L’Hospitalet de Llobregat
Fecha: 20 de noviembre de 2008
PARTE DEMANDANTE: Vicente Reverter Albiol
Abogado: Manuel Villalba
Procurador: ALEJANDRO VILLALBA RODRIGUEZ
PARTE DEMANDADA Oscar Nieto Gallego
Rebeldía

FALLO

ESTIMO LA DEMANDA interpuesta por el Procurador ALEJANDRO 
VILLALBA RODRIGUEZ en nombre y representación de VICENTE REVER·
TER ALBIOL contra OSCAR NIETO GALLEGO declarado en rebeldía procesal 
y DECLARO HABER LUGAR AL DESAHUCIO de la finca sita en calle Bóviles 
núm. 20, 2º1º resolviendo el contrato de arrendamiento de fecha 9/6/06 suscrito 
entre las partes y condeno al demandado a dejar la finca mencionada libre, vacua 
y expedita a disposición de la actora dentro del plazo legal ,bajo apercibimiento de 
lanzamiento. Asimismo, condeno al demandado al pago de las costas procesales.

Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que no es firme dado que, 
contra la misma, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, a 
contar del siguiente a su notificación.

No se admitirá al demandado el recurso de apelación si, al prepararlo, no mani·
fiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con 
arreglo al contrato deba pagar adelantadas.

Se advierte al demandado que, en caso de pedirlo la actora, si la sentencia es 
firme y no abandona la finca con anterioridad, el lanzamiento tendrá lugar el 
13/1/09 a las 12 h..· Así lo pronuncio, mando y firmo.

L’Hospitalet de Llobregat, 9 de diciembre de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232109 (09.020.074)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 224/2008).

CEDULA DE NOTIFICACION

Don Antoni Gubert Vives, Secretario Judicial del Juzgado numero 3 de Terrassa,

Doy Fe:

Que en los autos de juicio verbal seguidos en este juzgado al número 224/2008 
entre los que se dirá, ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y fallo dice así:

SENTENCIA NUMERO 223/08
En Terrassa a cinco de diciembre de dos mil ocho
Vistos por mi, Marta Elena Fernández de Frutos, Magistrado·Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número 3 de esta ciudad, los autos de juicio verbal sobre re·
clamación de cantidad seguidos con el número 224/08 promovidos contra Agustín 
Troya Díaz, representado por el procurador Don Vicente Ruiz Amat y asistido 
por el letrado Don Joaquin González Martín, contra Enderrocs Castellar Obres i 
Reformes, S.L., declarada en situación de rebeldía procesal, se procede a dictar la 
siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO…..
FUNDAMENTOS JURIDICOS….

FALLO
Que estimo íntegramente la demanda de juicio verbal sobre reclamación de 

cantidad promovida por Agustín Troya Díaz, representado por el procurador Don 
Vicente Ruiz Amat, contra Enderrocs Casstellar Obres i Reformes, S.L., declarada 
en situación de rebeldía procesal, y Condeno a la demandada a abonar a la actora 
la cantidad de Dos Mil Nueve Euros con Treinta Céntimos (2.009,30euros) más los 
intereses legales des la interposición de la demanda.

Se imponen las costas a la parte demandada.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

cabe interponer recurso de apelación, que se preparará ante este mismo Juzgado, 
en el plazo de Cinco Días a contar desde el siguiente a su notificación.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y surta efectos pertinentes como cédula de notificación en 
forma a expresado/s demandado/s en rebeldía procesal, expido la presente.

Terrassa, 11 de diciembre de 2008

El secretario, firma ilegible

PG·231696 (09.020.073)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
ordinari (exp. 487/2008).

D/ña. Modesto Casals Delgado Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia 
41 Barcelona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado obra dictada la siguiente Sentencia que en su encabezami·
ento y fallo dice:

SENTENCIA

En Barcelona, a veintiuno de noviembre dos mil ocho.

Vistos por Don Jesús Arangüena Sande, Magistrado·Juez del Juzgado de Pri·
mera Instancia nº 41 de los de Barcelona, los autos de juicio ordinario con nº 
487/2008(4ª)seguidos a instancia de Don Jaime Serradell Trinidad, representado 
por la Procuradora de los Tribunales Sra. Bordell y dirigido por el Letrado Sr. Pu·
lido, contra CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA,S.A, en rebeldía, sobre 
elevación de público de contrato privado y declarativa de dominio, ha dictado la 
presente resolución en base a los siguientes, y

FALLO

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por Don Jaime Serradell 
Trinidad, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Bordell, contra 
CONFORT PROMOTORA INMOBILIARIA,S.A, debo de condenar y condeno 
a dicha mercantil demandada a otorgar la correspondiente escritura elevando a 
público el contrato privado de compraventa suscrito por ambos litigantes a 5 de 
marzo de 1984 obrante como doc 1 de demanda y que tiene por objeto “una par·
ticipación indivisa de 1,4778 cien avas partes, cuya participación llevada anejo el 
derecho de uso y disfrute exclusivos de una plaza de aparcamiento, precisamente 
la señalada con el número QUINCE, perteneciente a la finca en que se ubica dicha 
plaza de aparcamiento y que es la Entidad número uno.·Plantas sótanos y semisó·
tanos, local destinado a aparcamiento.·de la casa, sita en esta ciudad GRAN VIA 
CORTS CATALANES 307·31. COEFICIENTE: tiene asignado un coeficiente 
de un 10,790 por ciento del total inmueble en que se integra. REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº OCHO, tomo 1634, libro 
1.129 de sección 2ª,folio 131,finca 57.146,inscripción 7ª, con apercibimiento de que 
en caso de no hacerlo voluntariamente se otorgará la escritura por el Juez en nombre 
del demandado renuente.

Y asimismo debo declarar y declaro el pleno dominio del demandante sobre la 
plaza de aparcamiento reseñada, libre de la carga o condición derivada del contrato 
prevista en su pacto 13º al haberse pagado el total precio por el comprador.

Y todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas 
en esta instancia

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación que se preparará ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, por medio de escrito 
en el que deberá constar la voluntad de recurrir así como los pronunciamientos 
que se impugnan.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo. sigue publicacion y firmas...
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Y para que sirva de notificación al demandado CONFORT PROMOTORA 
INMOBILIARIA S.A. en ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 12 de diciembre de 2008

El secretario judicial, firma ilegible

PG·232003 (09.020.077)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 28 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 1047/2008).

Dª FATIMA PELAEZ RIUS, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA Nº 28 DE BARCELONA

HACE SABER: Que en los autos al margen reseñados, se ha dictado la resolución 
que en su parte bastante dice:

SENTENCIA 263

En Barcelona, a quince diciembre dos mil ocho

Vistos por Dña. Maria Dolores Larrubia de Rojas, Magistrada·Juez en sustitu·
ción del Juzgado de Primera Instancia Número 28 de esta ciudad y su partido, los 
presentes autos de juicio verbal de desahucio por falta de pago más reclamación 
de rentas seguidos con el número 1047·08 secc 4E, en los que han sido partes, 
como demandante D VICTOR CLAUDIO LÓPEZ CARVAJAL representada por 
la Procuradora Sra. Doña Laura Espada Losada Sr. D. Albert Vila y como parte 
demandada D ANGEL GARCIA APARICIO, en rebeldía procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO etc.
FUNDAMENTOS DE DERECHO etc.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

Que estimando en su integridad la demanda interpuesta por D. VICTOR CLAU·
DIO LÓPEZ CARVAJAL representada por la Procuradora Sra. Doña Laura Espada 
Losada contra D. ANGEL GARCIA APARICIO, en rebeldía procesal

1.· DECLARO haber lugar al desahucio solicitado, y en consecuencia resuelto, 
por falta de pago de la renta, el contrato de arrendamiento para uso distinto al de 
vivienda suscrito en fecha 1 de julio de 2007 respecto a la finca sita en C/ Padua 
25·27 local comercial de Barcelona

2.· CONDENO a la demandada a estar y pasar por la anterior resolución de con·
trato y al desalojo de la finca arrendada bajo apercibimiento de lanzamiento que se 
llevará a efecto de instarlo así la actora el día 5 de febrero 2009

3.· CONDENO a la demandada a que pague a la actora la cantidad de 8.139,20 
euros correspondiente a las rentas devengadas hasta diciembre/2008 inclusive más 
las que se devengasen hasta fecha de entrega de la posesión al actor, a razón de 
812,93 euros mensuales más los intereses legales correspondientes

Todo ello con imposición expresa al demandado de las costas causadas en el 
presente juicio.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audi·
encia Provincial de Barcelona (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el 
plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, 
limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con 
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC),. No se admi·
tirá el recurso si al solicitar se tenga por preparado no se acredita estar al corriente 
de la renta (artículo 449 LEC)

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.· Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. 

que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día 
de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en Barcelona
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Y para que sirva de notificación al demandado ANGEL GARCIA APARICIO, 
cuyo domicilio en la actualidad se ignora, libro el presente.

Barcelona, 16 de diciembre de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232293 (09.021.014)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 580/2008).

SE HACE SABER:

Que en el procedimiento Juicio verbal 580/2008 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia nº 6 de Barcelona a instancia de Luis Adan Cros contra Carlos Andreu 
Gironella se ha dictado la SENTENCIA cuyo encabezamiento y fallo son del 
siguiente tenor literal:

SENTENCIA Nº 2

En Barcelona, a cinco de Enero de 2.009.

La Ilma. Sra. Dña. ESTRELLA RADÍO BARCIELA, MAGISTRADA·JUEZ 
del Juzgado de Primera Instancia número SEIS de los de esta ciudad, ha visto los 
presentes autos de juicio verbal nº 580/08·1ª, seguidos ante este Juzgado a instancia 
de D. LUIS ADAN CROS, representado por la Procuradora Dña. Olanda López 
Graña y dirigido por el Letrado D. Manuel Galván Martín, contra D. CARLOS 
ANDREU GIRONELLA, en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de 
cantidad, y dicta la presente sentencia en base a los siguientes:

F A L L O

 Estimo la demanda formulada por la Procuradora Dña. Olanda López Graña, en 
nombre y representación de D. LUIS ADÁN CROS, contra D. CARLOS ANDREU 
GIRONELLA, y en consecuencia:

 1º.· Condeno al demandado a abonar al demandante la suma de 1.832,12 Euros, 
más los intereses legales de dicha suma, a computar desde la fecha de presentación 
de la demanda, incrementados en dos puntos desde la fecha de esta sentencia, hasta 
su total pago.

 2º.· Condeno al demandado al pago de las costas de este procedimiento.

 Notifíquese esta sentencia a las partes, con indicación de que no es firme y contra 
ella cabe recurso de apelación, que habrá de prepararse ante este Juzgado, dentro 
de los CINCO DÍAS siguientes al de su notificación.

 Únase la presente al libro de sentencias de este Juzgado, dejando en las actua·
ciones testimonio de la misma.

 Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en este primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.· Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. 
Sra. Magistrada·Juez que la firma, estando celebrando audiencia pública en el día 
de la fecha. Doy fe.

Y para que sirva de NOTIFICACION a D/ña. Carlos Andreu Gironella en igno·
rado paradero se extiende el presente.

Barcelona, 7 de enero de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232566 (09.021.026)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.2009 6555

Administració de justícia

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre procediment ordinari 
(exp. 1069/2007).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 25 BARCELONA
JUICIO 1069/2007 Procedimiento ordinario
PARTE DEMANDANTE Mileidy Rivero Dominguez y Danny Schnell
PARTE DEMANDADA CDX GRAPHIC & PHOTO STUDIO, S.L. y Javier 
Huete Benito
SOBRE Juicio ordinario: por cuantía

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, JAVIER HUETE BENITO y CDX GRAPHIC & PHOTO STUDIO 
S.L , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, 
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar 
a efecto la diligencia de notificación de sentencia cuyo encabezamiento y fallo es 
el siguiente:

SENTENCIA Nº 3/2009

En Barcelona, a ocho de Enero de dos mil nueve.

Vistos por mí, D. Antonio Morales Adame, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número Veinticinco de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio Ordinario segui·
dos ante este Juzgado con número 1.069 de 2.007 a instancia de Dª Mileidy Rivero 
Domínguez y D. Danny Schnell, representado por el Procurador de los Tribunales 
D. Gonzalo Lago Torrelló y asistida por el Abogado D. Alberto Francisco Morán 
Martín, contra D. Javier Huete Benito y “CDX Graphic & Photo Studio, S.L.”, 
rebeldes en estos autos, siendo el objeto del presente pleito la reclamación de la 
cantidad de sesenta mil euros, más intereses y costas.

FALLO

Que estimando en su integridad la demanda promovida por el Procurador de los 
Tribunales D. Gonzalo Lago Torelló, en nombre y representación de Dª Mileidy 
Rivero Domíngeuz y D. Danny Schnell, contra D. Javier Huete Benito y “CDX 
Graphic & Photo Studio, S.L.”, debo CONDENAR y CONDENO conjunta y soli·
dariamente a los demandados a satisfacer a los actores:

1. la cantidad de sesenta mil euros, abonada a la firma del contrato de fecha uno 
de Septiembre de dos mil seis mediante cheque bancario;

2. la cantidad de trece mil quinientos sesenta euros correspondientes a ciento 
veinte euros diarios desde el uno de Enero de dos mil siete al veintitrés de Abril 
de dos mil siete;

3. al pago de los intereses de las anteriores cantidades desde el uno de Mayo de 
dos mil siete hasta su total liquidación, al interés pactado del interés legal incre·
mentado en cuatro puntos.

Se imponen a los demandados las costas causadas en esta instancia.

Contra la presente sentencia cabe de interponer recurso de APELACIÓN ante 
la Excma Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de CINCO días a contar 
desde el siguiente a su notificación.

 Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá certificación para su unión a los 
autos a que se refiere, definitivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, 
mando y firmo.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096556

Administració de justícia

Barcelona, 8 de enero de 2009

El secretario judicial, firma ilegible

PG·232294 (09.021.016)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 26 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 1327/2008).

D Adolfo Tamara Velasco Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia 26 
Barcelona

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 1327/2008 actuaciones de Juicio verbal 

(desahucio por falta de pago) a instancia de Maria Rosa Ribes Bolart representado 
por el Procurador Sr. ILDEFONSO LAGO PEREZ contra Ignorados Ocupantes 
de C/ Sepúlveda nº 62, 4º·4ª, Barcelona en los que en resolución dictada el dia de 
la fecha se ha acordado notificar por edictos a los dichos Ignorados ocupantes de 
C/ Sepúlveda nº 62, 4º·4ª, Barcelona por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Barcelona, a dieciocho de diciembre de dos mil ocho.

Vistos por mí, Javier Mauleon Alvarez de Linera, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 26 de Barcelona, los presentes autos de juicio verbal de 
desahucio por falta de pago seguidos con el número 1327/2008·3j promovidos a 
instancia de Maria Rosa Ribes Bolart representada por el procurador ILDEFONSO 
LAGO PEREZ y asistido por el letrado , contra ignorados ocupantes de C/ Sepúl·
veda 62, 4º·4ª, Barcelona.

FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por ILDEFONSO LAGO 

PEREZ en nombre y representación de Maria Rosa Ribes Bolart, contra los igno·
rados ocupantes de C/ Sepúlveda nº 62, 4º·4ª, de Barcelona, debo declarar y declaro 
haber lugar al desahucio de los ignorados ocupantes de de la finca C/ Sepúlveda 
nº 62, 4º·4ª, de Barcelona, apercibiéndole de lanzamiento si no se desaloja la finca 
antes del día fijado para el lanzamiento ( 3 de febrero del 2009), condenando a la 
parte demandada al pago de las costas del juicio.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en ambos 
efectos ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, en el plazo de los cinco 
días siguientes a contar a partir de su notificación, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo requisito 
para la admisión de dicho recurso de apelación a la parte demandada el acreditar 
tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar 
adelantadas o, en su caso, consignadas en este Juzgado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.· La sentencia anterior fue dada, leída y publicada por el Ma·

gistrado Juez que la dictó, en audiencia pública en el día de la fecha de lo cual yo, 
el Secretario judicial, doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado en ignorado paradero libro el 
presente.

Barcelona, 29 de diciembre de 2008

El secretario judicial, firma ilegible

PG·232146 (09.020.075)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096558

Administració de justícia

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 52 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 170/2008).

CRISTINA MAESTRE FUENTES SECRETARIA JUDICIAL

HAGO SABER: Que en los autos que a continuación se dirán, obra dictada la 
Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTÈNCIA Núm. 170/08

Barcelona, dos d’octubre de 2008.

El jutge substitut del Jutjat de Primera Instància núm. 52 de Barcelona, Albert de 
los Cuetos Rodriguez ha vist aquestes actuacions de Judici Verbal núm. 408/2007, 
formulada demanda de resolució de contracte i reclamació de quantitat, promoguda 
per GAS NATURAL SDG S.A., i en representació seva Procurador dels Tribunals 
Sr. Elies Vivancos, i en la seva defensa Lletrat Sr. Escoda Farro; contra ISABEL 
MARTINEZ JIMENO i ignorats hereus de l’anterior titular NEMESIO MARI·
TINEZ JIMENO, declarats en rebel·lia processal.

D E C I D E I X O

ESTIMAR íntegrament la demanda interposada per la representació processal de 
GAS NATURAL SDG S.A. i, en conseqüència, declarar la resolució del contracte 
de subministrament de gas per al consum a l’habitatge situat a c/ Sardenya núm. 
398, 4rt. 1a de Barcelona, i condemnar a la part demandada ISABEL MARTINEZ 
JIMENO i ignorats hereus de NEMESIO MARITINEZ JIMENO a abonar soli·
dàriament la quantitat de 987,78 EUR; així com també condemnar als mateixos al 
pagament de la suma que es fixi definitivament en execució de Sentència, resultant 
de la facturació compresa entre la ultima lectura ja facturada respecte de la quantitat 
abans esmentada i la que hi consti en el moment del tall del subministrament, podent 
computar com a màxim la quantitat de 3.000 EUR. Es condemna per això a la part 
demandada, ocupants del domicili del c/ Sardenya núm. 398, 4rt. 1a de Barcelona, 
a facilitar l’entrada a fi de que per part del personal de la Cía. demandant i de la 
Comissió Judicial es procedeixi a la presa de lectura, desconnexió i retirada del 
comptador; amb intervenció de la força pública en cas de resultar necessari.

Amb imposició de costes a la part demandada.

Contra aquesta sentència podrà interposar en aquest Jutjat Recurs d’apel·lació en 
el termini de cinc dies a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Aquesta és la meva sentència, l’original de la qual s’inclourà en el llibre de sen·
tències d’aquest Jutjat i de la qual s’estén testimoniatge per a unira les actuacions, 
que pronuncio, mano i signo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Isabel Martínez Gimeno e ig·
norados herederos de Nemesio Martinez Gimeno en rebeldía e ignorado paradero, 
expido y firmo el presente edicto.

Barcelona, 9 de enero de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232168 (09.021.013)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 668/08-3A).

Dña Ana Hernandez Alonso Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia 
27 Barcelona

HAGO SABER

Que en este Juzgado se tramita bajo el núm. 668/08·3A actuaciones de Juicio 
Verbal a instancia de Maria Aranzazu Bilbao Oñate representada por el Procurador 
IVO RANERA CAHIS contra Jaime Arturo Henriquez Genecco en los que en 
resolución dictada el día de la fecha se ha acordado notificar por edictos a Jaime 
Arturo Henriquez Genecco por ignorarse su paradero, la sentencia cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que, DESESTIMANDO la demanda promovida en juicio verbal de desahucio 
por precario por el Procurador Sr.Ranera Cahis en nombre y representación de 
Dª.Maria Aranzazu Bilbao Oñate, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a D.JAIME 
ARTURO HENRIQUEZ GENECCO de los pedimentos en su contra formulados, 
con imposición de las costas a la demandante.

Frente a esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Excma.
Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de los cinco dias siguientes a contar 
desde su respectiva notificación a las partes.

Asi,por esta mi sentencia,lo pronuncio,mando y firmo.

LA MAGISTRADA·JUEZ

Y para que sirva de notificación al demandado Jaime Arturo Henriquez Genecco 
en ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 12 de enero de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232147 (09.021.012)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
de declaratiu verbal (exp. 940/2007).

Lola Agüera Peñafiel, Secretaria Judicial DEL Juzgado Primera Instancia 9 
Barcelona

HAGO SABER:

Que en cumplimiento de lo acordado por Magistrado Juez de Primera Instancia 
de este Juzgado en resolución de esta fecha dictada, por el presente.

SENTENCIA

En Barcelona, a 15 de octubre de 2008.

El Sr. Don JUAN IGNACIO CALABUIG ALCALA DEL OLMO, MAGISTRA·
DO·JUEZ DEL JUZGADO Nº 9 DE PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA, 
habiendo visto los presentes autos de juicio declarativo verbal promovidos por el 
Procurador don CARLES BADÍA MARTÍNEZ a instancia de don FLOREN·
CIO BLESA GARCÍA, y en su defensa el Letrado Doña YASMINA SÁNCHEZ 
LÁZARO, contra Don KOOPER ANTONIO CHANG BANCHON, en situación 
de rebeldía procesal, dicta la presente resolución con base en los hechos y funda·
mentos que se dirán.

FALLO

En virtud de lo expuesto, y VISTOS los preceptos legales citados, los invocados 
por la parte actora, y los demás de pertinente aplicación al caso de autos, debo 
ESTIMAR y ESTIMO la demanda presentada por el Procurador don CARLES 
BADÍA MARTÍNEZ a instancia de don FLORENCIO BLESA GARCÍA, y en su 
defensa el Letrado Doña YASMINA SÁNCHEZ LÁZARO, contra Don KOOPER 
ANTONIO CHANG BANCHON, y debo DECLARAR y DECLARO resuelto 
el contrato de arriendo de vivienda de fecha 1·2·2007 que liga a las partes y que 
recae sobre el inmueble sito en el 3º 2ª del nº 288 de la calle Pujades de Barcelona, 
condenado al demandado a dejar la citada finca libre, vacua y expedita a dispo·
sición del actor en el plazo legal con apercibimiento de lanzamiento para caso de 
incumplimiento para lo que se ha señalado en principio el 13·1·2009 entre las 9.00 
y las 15.30 horas.

Y debo CONDENAR y CONDENO a la demandada a satisfacer a la actora la 
cantidad de 4.810 euros más la cantidad a determinar en ejecución de sentencia a 
razón de 515 euros por cada mes de arriendo vencido a partir de noviembre de 2008 
inclusive y hasta el momento de entrega de la vivienda al actor voluntariamente por 
el demandado o, en otro caso, a través del lanzamiento judicial.

Se imponen las costas a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia · que habrá de notificarse a las partes y de la que se 
unirá certificación a las actuaciones quedando el original coleccionable en el libro 
de su clase ·, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo. Hágase saber a las partes que la presente resolución no es firme, pues cabe 
interponer contra ella mediante presentación de un escrito de preparación en los 
términos del art. 457.2 Lec 2000, en el plazo de cinco días desde su notificación, 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Se recuerda al demandado lo previsto en el art. 449.1 Lec 2000 a efectos del 
recurso de apelación.
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EL JUEZ,

PUBLICACIÓN.· La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el sr. Juez que 
la suscribe, estando celebrando audiencia pública el día de su fecha.

Barcelona, 12 de enero de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232543 (09.021.018)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona, sobre actuacions de proce-
diment verbal (exp. 132/2008).

D. Joan Holgado Esteban, Secretario Judicial del Juzgado 1ª Instancia nº 7 de 
Tarragona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 132/08 actuaciones de Procedimiento 
Verbal a instancia de C. P. EDIFICIO TABRCA representado por el Procurador 
Sr. JOSEP FARRÉ LERÍN contra MARCO PICCARO y TANIA SERRA en los 
que en resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a 
MARCO PICCARO y TANIA SERRA por ignorarse sus paraderos, la sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA

En la ciudad de Tarragona, a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

María Arántzazu Ortiz González , Magistrado Juez de Primera Instancia número 
1 de Tarragona y su partido judicial, ha visto los presentes autos civiles de juicio 
verbal sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado con el número 
132/2008, a instancias de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO 
“TABARCA”, DE SALOU, representada por el Procurador Don Josep Farré Lerín y 
dirigida por la Letrada Doña Mar Farriol i Batalla, contra DON MARCO PICARO 
y DOÑA TANIA SERRA, declarado en rebeldía.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Don Josep Farré Lerín, 
en nombre y representación de la entidad COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
EDIFICIO “TABARCA”, DE SALOU, debo condenar y condeno al demandado, 
DON MARCO PICCARO y DOÑA TANIA SERRA, declarados en rebeldía, a 
abonar a la actora la suma de 1.412,54 €, más los intereses legales, así como al pago 
de las costas del juicio.

La presente sentencia no es firme, y contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación para ante la Audiencia Provincial de Tarragona, que habrá de prepararse 
ante este Juzgado en el plazo de 5 días a partir de su notificación, mediante escrito 
en el que el apelante deberá limitarse a citar la resolución apelada y a manifestar su 
voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna.

Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y 
firmo.

Y para que sirva de notificación a los condenados MARCO PICCARO y TANIA 
SERRA, en ignorado paradero, libro el presente.

Tarragona, 13 de enero de 2009

El secretario judicial, firma ilegible

PG·232540 (09.021.017)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 843/2008).

Dña. Mª. Ángeles García Rodríguez Secretaria Judicial del Juzgado Primera 
Instancia 53 Barcelona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 843/2008·sección 1b actuaciones de 
Juicio verbal a instancia de Groupama Seguros y Reaseguros, S.A. representado 
por el Procurador Sr. ANGEL JOANIQUET IBARZ contra SEGUR CAIXA, S.A 
y IGNORADOS HEREDEROS de José Algarte Molina, sobre reclamación de 
cantidad, en los que en resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado noti·
ficar por edictos a los IGNORADOS HEREDEROS de José Algarte Molina, por 
ignorarse su paradero, la Sentencia de fecha 07/01/09 cuyo encabezamiento y fallo 
es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En Barcelona , a 7 de enero de dos mil nueve .

Vistos por Mí, Doña Berta Pellicer Ortiz, Magistrado· Juez Titular de Primera 
Instancia número CINCUENTA Y TRES de BARCELONA, los presentes autos 
de JUICIO VERBAL, seguidos en este Juzgado bajo el número 843/2008·Sección 
1·B , a instancia de la entidad aseguradora “GROUPAMA , SEGUROS Y REA·
SEGUROS ,S.A.” representada por el Procurador de los Tribunales Don Ángel 
Joaniquet Ibarz, y asistida por el Letrado Don Jordi Fontdecaba i Mayol, contra la 
entidad aseguradora “SEGUR CAIXA”, S.A. “, que ha comparecido en las presentes 
actuaciones representada por el Procurador de los Tribunales Don Javier Segura 
Zariquiey y asistida por el Letrado Don Pedro García Olba , así como contra los 
IGNORADOS HEREDEROS DE DON JOSÉ ALGATE MOLINA BORRÀS 
SERRET,en situación procesal de rebeldía , cuyos autos versan sobre reclamación 
de cantidad, y atendiendo a los siguientes ,

FALLO

Que desestimando íntegramente la demanda formulada a instancia de la entidad 
aseguradora “GROUPAMA , SEGUROS Y REASEGUROS ,S.A.” representada 
por el Procurador de los Tribunales Don Ángel Joaniquet Ibarz, y asistida por el 
Letrado Don Jordi Fontdecaba i Mayol, contra la entidad aseguradora “SEGUR 
CAIXA”, S.A. “, que ha comparecido en las presentes actuaciones representada 
por el Procurador de los Tribunales Don Javier Segura Zariquiey y asistida por el 
Letrado Don Pedro García Olba , así como contra los IGNORADOS HEREDEROS 
DE DON JOSÉ ALGATE MOLINA BORRÀS SERRET,en situación procesal 
de rebeldía, la cual versa sobre reclamación de cantidad, absuelvo a las partes de·
mandadas de todos los pedimentos frente a las mismas deducidos , todo ello con 
expresa imposición de costas a la parte actora.

Así por esta mi sentencia, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 265 
y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anotará en el Libro correspondiente, 
llevándose testimonio de la misma a los autos originales, y que se notificará a las 
partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia podrán PREPARAR por ante 
este Juzgado, RECURSO DE APELACION , dentro del QUINTO DIA siguiente 
a su notificación , tenor de lo dispuesto en el artículo 457 de la LEC de 2000.

Lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.· Leída y publicada la anterior sentencia por el Sra Magistrado·

Juez que la dictó, en legal forma, y en el mismo día de su fecha. Doy fe.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5307 – 29.1.20096564

Administració de justícia

Y para que sirva de notificación a los demandados IGNORADOS HEREDEROS 
de José Algarte Molina en ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 15 de enero de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232174 (09.020.076)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badalona, sobre actuacions de guarda 
i custòdia (exp. 20/2008).

Dña. M.Lourdes López Gutierrez Secretaria Judicial del Juzgado Primera 
Instancia 2 Badalona (ant.CI·2)

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 20/2008 actuaciones de Guarda y 
custodia y alimentos a instancia de Dilia Xiomara Varela Suazo representado por la 
Procuradora Sra. CARLOTA PASCUET SOLER contra Mauro Agustín Llamauca 
Hervas sobre guarda y custodia y alimentos en los que se ha acordado notificar por 
edictos a Mauro Agustin Llamauca Hervas por ignorarse su paradero, la sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA 9/2009

En Badalona, a 9 de enero de 2009.

VISTOS por Dª. MONTSERRAT FERNÁNDEZ CABEZAS, Magistrada·Juez 
del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Badalona, las presentes actuaciones de divorcio 
contencioso seguidas en este Juzgado y registradas con el número 20/2008·A, a 
instancia de Dª Dilia Xiomara Varela Suazo, representada por la Procuradora Dª. 
Carlota Pascuet Soler, contra D. Mauro Agustín Llamauca Hervas, declarado en 
rebeldía procesal.

 (...)
FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por la Procuradora D.ª CarlotaPascuet Soler, 

en nombre y representación de Dª Dilia Xiomara Varela Suazo, contra D. Mauro 
Agustín Llamauca Hervas, y en consecuencia:

1·. La titularidad como el ejercicio de la patria potestad sobre la hija menor será 
compartida y ejercida conjuntamente por ambos progenitores.

2.· La guarda y custodia de Dulce María se atribuye a la madre.
3.· No se efectua pronunciamiento alguno respecto del régimen de visitas.
4.· Fijo una pensión de alimentos a cargo del progenitor no custodio y favor de 

la hija común de 400 euros mensuales.
Por lo que respecta a los pagos señalados, éstos se efectuarán dentro de los 

cinco primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria que la actora designe. Se 
procederá a la revisión anual de los importes de acuerdo con el aumento sufrido 
por el índice de precios al consumo que fije el Instituto Nacional de Estadística u 
Organismo que lo sustituya.

No se efectúa condena en costas.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes interesadas, 

haciéndoles saber que contra ésta cabe RECURSO DE APELACION que, en su 
caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado en el plazo de CINCO DIAS 
siguientes al que se notifique esta resolución.

Una vez firme esta Sentencia, líbrese testimonio, con expresión de su firmeza, 
al Registro civil pertinente, a fin y efecto de que el encargado del mismo realice la 
oportuna anotación marginal en el asiento de inscripción matrimonial.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las 
actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo. Siguen firmas ilegibles. Sigue publica·
ción.

Y para que sirva de notificación al demandado Mauro Agustín Llamauca Hervas 
en ignorado paradero libro el presente.
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Badalona, 19 de enero de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG·232559 (09.021.021)
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